BOFÆLLESSKAB

Bofællesskab

Tilbuddet er til dig, som har et fysisk eller psykisk handicap
og har brug for en bolig, hvor der er tilknyttet medarbejdere. Hvis du har behov for det, er der også mulighed for
støtte hele døgnet.
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om
du kan bevilges en lejlighed i et bofællesskab.
Du vil i forbindelse med din ansøgning få råd og vejledning
med fokus på, om du kan have gavn af andre offentlige, private eller frivillige tilbud.
Hvad er et bofællesskab?
I et bofællesskab har du din egen lejlighed, og der er fælles
faciliteter i form af fælles opholdsstue og køkken.
Sådan søger du om en lejlighed i et bofællesskab
Hvis du ønsker at søge om en lejlighed i et bofællesskab eller har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte:
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap på
tlf.: 79 75 58 20 mellem mandag-fredag kl. 09.00-13.00.
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.
Når kommunen træffer afgørelse om bofællesskab, modtager du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en
skriftlig begrundelse.
Hvad er dit ansvar?
Når du søger om lejlighed i et bofællesskab, er der brug for,
at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning af eventuelle lægeoplysninger.
Hvad skal du betale for, at bo i et bofællesskab?
Hvis du visiteres til en plads i et bofællesskab, får du en lejekontrakt til lejlighed, og du betaler husleje, el, vand og
varme mv.
Du skal betale indskud, når du flytter ind i lejligheden.
Hvis du ikke kan betale dit indskud, kan du søge om støtte
hertil.
Svarfrist
Svarfristen for en lejlighed i et bofællesskab er 6 måneder.
Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor Hedensted Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil
du har fået en afgørelse.
Klagemuligheder
Hvis du får afslag på din ansøgning om en lejlighed i et bofællesskab, kan du vælge at klage over afgørelsen.
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager.
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstandard for almene bofællesskaber.
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer.
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Kvalitetsstandard for bofællesskab

Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om bofællesskab.
Lovgivning
Lov om Almene boliger,
ABL § 5, stk. 3, jf. § 105
stk. 2

Visitation til alment bofællesskab.

Målgruppe

Borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har
behov for hjælp til daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få
disse behov dækket på anden måde, for eksempel i eget hjem.

Hvad kan indsatsen
indeholde?

- En faglig og boligmæssig ramme, som understøtter aktiviteter, udvikling og/eller vedligeholder den enkelte borgers funktionsniveau og kompetencer.
- En faglig og boligmæssig ramme, som dækker borgerens længerevarende behov for støtte,
hjælp og pleje.

Andre særlige forhold

Borgeren har frit boligvalg uanset geografi, hvis:
- Botilbuddet kan dække borgerens behov.
- Botilbuddet ikke er væsentlig dyrere end det tilbud, Velfærdsrådgivningen har givet. Botilbuddets merudgift må ikke overstige 5 %.
- Botilbuddet er registreret på tilbudsportalen.
- Hvis borgeren ønsker et tilbud i anden kommune, skal betingelserne for bofællesskab efter
§ 105 i almenboligloven være opfyldt i begge kommuner.

Hvem løser opgaven?

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning.

Politisk godkendt 29. januar 2020

Side 2 af 2

