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Ändring av delegationsbestämmelser avseende
funktionshindrade
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, omfattar till
viss del även personer över 65 år. I de av nämnden tidigare antagna
delegationsbestämmelserna för funktionshindrade anges som delegat
”handläggare för personer under 65 år” varför detta behöver ändras så att
begränsningen i ålder tas bort.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner de av förvaltningen i ärendet föreslagna
ändringarna av delegationen.

Jack Kindberg
stadsdelsdirektör
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nuvarande delegat, handläggare för personer
under 65 år, ändras i nedanstående uppräknade punkter till att vara
handläggare inom såväl äldre- som omsorgen om personer med
funktionsnedsättning.
8.25 Beslut om personkretstillhörighet
8.26 Biträde av personlig assistent; Dessutom tas texten i anm.kolumn
bort
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8.27 Arvode och omkostnadsersättning till personlig assistent
8.28 Ekonomiskt stöd för att bekosta pers. ass. vid tillfälligt utökade behov
8.29 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent
8.30 Ledsagarservice
8.31 Biträde av kontaktperson
8.33 Avlösarservice i hemmet
8.34 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
8.39 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service
8.43 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är
bosatt i kommunen
8.44 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i
kommunen och besluta om insatser enligt LSS
8.48 Anmälan till överförmyndaren att person som omfattas av LSS är i
behov av förmyndare, förvaltare eller god man
8.49 Anmälan till överförmyndaren att förmyndare, förvaltare eller god
man inte längre behövs
8.50 Utredning till färdtjänstnämnden om färdtjänstansökan
8.51 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
8.52 Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa
8. 53 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst
11.31 Beslut att anmäla till överförmyndaren att behov av god
man/förvaltare/förmyndare föreligger alt. ej längre föreligger
11.32 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller
förvaltare/förmyndare
_____________

