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Uppdragsbeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämndens
Utskott för funktionshinder och
samverkan
Utskottet för funktionshinder och samverkan ska bereda ärenden inom
habilitering och rehabilitering till personer med funktionsnedsättning samt
tolkservice för döva och hörselskadade för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Utskottet ska också handha myndighetsutövning enligt lagen om särskilt stöd och
service (LSS).
Utskottet ska på nämndens uppdrag samarbeta och samverka med övriga
länets kommuner, samhällsorgan och intresseorganisationer med målet att öka
kunskap och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området.
Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska vara representerade i
utskottets samverkansarbete med funktionshinderrörelsen. Utskottet ska
ansvara för att fördela bidrag till länets organisationer inom
funktionshinderrörelsen.
I utskottets uppdrag ligger ett ansvar att bidra till hälso- och sjukvårdsnämndens
internkontrollansvar genom att bedriva erforderlig intern kontroll och att
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lag, såsom 3 b §
hälso- och sjukvårdslagen, och av fullmäktige beslutade mål och riktlinjer.
Utskottets uppdrag omfattar verksamheterna inom basenheterna
Habiliteringscentrum Västerbotten, Hjälpmedel Västerbotten och Tolkcentralen.
Utskottet ska säkerställa att ändamålsenliga kontrollsystem används och ge
direktiv till verksamheten som säkerställer fullgörandet av utskottets uppdrag.
Utskottet ska följa upp den verksamhet som bedrivs inom utskottets
ansvarsområde.
Utskottet ansvarsområde innefattar följande uppgifter inom landstinget:


Rådgivning och annat personligt stöd enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) för barn, ungdomar, vuxna och deras
anhöriga.



Habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), inklusive personliga
hjälpmedel för barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning.
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Rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen inklusive personliga
hjälpmedel för barn, unga och vuxna personer med syn- och/eller
hörselnedsättning.



Tolkservice till döva, dövblinda och hörselskadade.



Hjälpmedelsverksamhet.

Utskottet för funktionshinder och habilitering fördelar bidrag till länets
organisationer inom funktionshinderrörelsen.
Utskottet för funktionshinder och habilitering ska särskilt fullgöra följande
uppgifter:


Samarbeta och samråda med samhällsorgan och organisationer.



Bidra till hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning.



Säkerställa att utfärdade riktlinjer om drift, ekonomisk förvaltning, intern
kontroll m.m. tillämpas.
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