Klagevejledning
Der kan klages over afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.
Klagen indsendes til:
Myndighedsafdelingen i Socialpsykiatrien
Dalbyvej 17 E
8722 Hedensted

Socialpsykiatrien

Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen,
jf. Retssikkerhedslovens § 66, stk. 1.
Såfremt afgørelsen fastholdes videresender
Myndighedsafdelingen klagen til:
Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Kvalitetsstandard for:
Midlertidige
botilbud til voksne
§ 107 i Lov om
Social Service

T: 7974 1320
www.hedensted.dk

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Hvad er formålet med ydelsen?

Kompetencekrav til leverandøren ?

§ 107 i Lov om Social Service

Formålet er:
• At borgerens evner til at kunne klare tilværelsen i egen
bolig genskabes, udvikles og fastholdes
• At afklare om borgeren kan klare sig i egen bolig, hvilket
botilbud borgeren fremover har behov for, eller hvilken
støtte borgeren har behov for, for at klare tilværelsen i
egen bolig.

Det er Det Sociale Tilsyn, der godkender de oplysninger,
der er registreret på www.tilbudsportalen.dk om bl.a. leve
randørens kompetencer, og løbende sikrer, at oplysninger
ne er i overensstemmelse med de faktiske forhold hos
leverandøren.

Hvilket behov dækker ydelsen?
§ 107, stk. 1 (kan):
Behovet kan være hjælp til almindelige, daglige funktioner,
til pleje eller til særlig behandlingsmæssig støtte.
§ 107, stk. 2, nr. 2 (skal):
Borgere med behov for omfattende hjælp i almindelige
daglige funktioner, pleje eller særlig behandlingsmæssig
støtte.

Hvad er ydelsens omfang?

Behovene kan afhjælpes ved tilbud om
• Ophold i midlertidig botilbud
• Tidsafgrænsede, som udrednings-/afklaringsophold.

Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet med
opholdet er opfyldt, og at borgeren efter opholdet kan klare sig
i egen bolig med eller uden støtte, eller om pågældende skal
tilbydes ophold i længerevarende botilbud efter servicelovens
§ 108.

Er der valgmulighed mht. leverandør ?
Der kan tilbydes midlertidig døgnophold eller tidsafgrænsede
afklarings-/udredningsophold.

Hvem har visitationskompetencen?
Myndighedsafdelingen i Hedensted Kommune
- Socialpsykiatrien.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen ?
Følgende aktiviteter kan indgå:

Hvem kan modtage ydelsen?
Borgere over 18 år med en veldokumenteret betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer med behov for:
• Et midlertidigt botilbud på grund af, at de ikke er i stand
til at bo i eget hjem men med forventning om, at borgeren kan flytte tilbage til selvstændig boform
• Omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner.

Kun tilbud, som er registreret på www.tilbudsportalen.dk,
kan indgå i den kommunale forsyning.

•
•
•
•

Socialpædagogisk støtte, § 85
Beskyttet beskæftigelse, § 103
Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Udvikling, forbedring og afklaring af funktionsniveau

Ydelsen skal tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov
og ønsker, som beskrevet i den udarbejdede handleplan, og i
samarbejde med borgere og tilbud.

Borgeren inddrages i valg af botilbud.
Hvordan følges op på ydelsen?
Opfølgning sker ved afholdelse af statusmøde med del
tagelse af borger, medarbejder fra tilbud og myndigheds
afdeling.
• Første gang senest 3 måneder efter indskrivning og
herefter
• Mindst en gang årligt for at sikre, at der fortsat er
overensstemmelse mellem behov og bevilling
• Der skal foreligge én årlig statusbeskrivelse
Hvad koster ydelsen ?
Der er egenbetaling for opholdet.
Betalingsreglerne er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter Servicelovens
kap. 20.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen ?
Afgørende for kommunens afgørelse om midlertidig botilbud
er en vurdering af borgerens behov efter principperne om
mindst indgriben.
Målgruppen er:
• Borgere med sindslidelse

Egentlige behandlingstilbud indgår ikke.
Hvem leverer ydelsen ?
Botilbud som har tilbud efter § 107 registreret på
www.tilbudsportalen.dk

Der er særlige regler, når borgeren bevarer sin egen bolig
under opholdet, og for borgere uden indtægt.

