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Kvalitetsstandarder Skanderborg Kommune
Kvalitetsstandarderne i Skanderborg Kommune tager afsæt i lov om social service, og alle
indsatser leveres med en rehabiliterende tilgang.
For dig vil det betyde, at vi samarbejder med dig for at finde dine ressourcer, så hjælpen
bliver givet som en aktiverende indsats. Vi mener, at det vil give dig det bedste
udgangspunkt for at du fortsat kan bevare og udvikle dine kompetencer til at have en god
hverdag på egne vilkår.
Vi tager udgangspunkt i din hverdag og i dine omgivelser. I et samarbejde mellem dig og
de faglige kompetencer vi kan tilbyde - trænes opgaver og aktiviteter i din dagligdag med
henblik på at udvikle og styrke dine kompetencer. Den tværfaglige indsats vil altid være
individuelt tilrettelagt med fokus på, at du bliver så selvhjulpen som muligt.
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Kvalitetsstandard – Beskyttet beskæftigelse § 103
Overskrift

Beskyttet beskæftigelse på Handicapområdet og
Psykiatriområdet

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 103, 105 og 106.
Bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011, særligt § 2

Hvem kan søge?

Hvis du har betydelige og varige funktionsnedsættelser, som
eksempelvis en sindslidelse, en erhvervet hjerneskade, en
udviklingshæmning eller andet som hindrer dig i at have en
tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du søge om beskyttet
beskæftigelse i Skanderborg Kommune.
 Du har behov for hjælp/ eller støtte og vejledning for at have
et job.
 Du har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.
 Du er ikke folkepensionist

Formål

Ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse, understøtter vi behovet for
at få/eller have et aktivt arbejdsliv.
Ved at tilrettelægge støtte og vejledning i arbejdsdagen giver vi dig
mulighed for at lære, udvikle og vedligeholde dine færdigheder og
styrker således dine muligheder for at bevare tilknytning til
arbejdslivet.

Indhold og omfang

Hvad kan man ikke få
hjælp til?
Serviceniveau for
sagsbehandling

Et tilbud om beskyttet beskæftigelse indeholder:


Medarbejderstatus på en arbejdsplads.



Oplæring og støtte til udvikling af egne sociale kompetencer
– og arbejdsrelaterede færdigheder.



Hjælp og støtte til deltagelse i arbejdsrelaterede kurser og
uddannelser.



Fleksjob

Sagsbehandlingen foregår i et tæt samarbejde med dig.
Vi forventer, at du medvirker i behandlingen af din egen sag ved at
bibringe alle nødvending oplysninger.
I samarbejde med de forskellige tilbud forsøger vi at finde det
bedste tilbud til dig.
Vi tager udgangspunkt i, at tilbuddet helst skal være så tæt på dit
nærmiljø som muligt.
Du kan forvente at modtage en afgørelse indenfor 4 uger.
Du kan forvente at tilbuddet, om beskyttet beskæftigelse kan
iværksættes senest inden for 3 måneder, efter du har modtaget
afgørelsen.
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Hvem leverer?

Oplysninger om tilbud, der leverer beskyttet beskæftigelse på
handicap og socialpsykiatriområdet kan findes på Skanderborg
Kommunes hjemmeside.

Er der andre
valgmuligheder?

Der findes en række tilbud om beskyttet beskæftigelse i andre
kommuner og i regionerne.
Du kan læse mere om disse tilbud på www.tilbudsportalen.dk
Det er sagsbehandleren i Skanderborg Kommune, som visiterer til
det enkelte tilbud.


Godt at Vide:

Lønnen aftales nærmere med det enkelte tilbud.

Det er Socialministeren, som fastsætter reglerne om løn m.v.


Du skal sørge for frokost



Du skal selv sørge for transport indenfor en radius af 10 km,
derudover er det kommunen som afholder udgiften udregnet
efter den billigste befordringsmulighed.

Det er Socialministeren, som fastsætter reglerne om støtte til
transport i forbindelse med tilbud efter §§ 103 og 104.
Kvalitetsmål / krav

Særlige forhold



Der vil i samarbejde med dig blive udarbejdet planer og mål for
indsatsen.



Der er oprettet brugerråd i tilbuddet.



Skanderborg Kommune forventer, at tilbuddene har fokus på
kost og motion

Tilbud om beskyttet beskæftigelse i Skanderborg Kommune
opfylder kravene i Arbejdsmiljøloven.
Desuden lever rammerne for produktion af mad og kantineforhold
op til Fødevarestyrelsens krav.

Klageadgang

Ønsker du at klage over afgørelsen, sagsbehandlingen, personalet
optræden eller leverandørens personale, kan du finde en
klagevejledning på kommunens hjemmeside under overskriften ”Vil
du klage?”
Du skal dog være opmærksom på fristen for at klage over en
afgørelse:



Hvis du modtager din post elektronisk, er fristen for at klage
4 uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi har afsendt
afgørelsen.
Hvis du modtager din post via Post Nord (DK), er fristen for
at klage 5 uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi har
afsendt afgørelsen
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Hvem kan du kontakte

Ønsker du at kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap kan du
finde kontaktoplysningerne nederst i dette dokument eller på
Skanderborg Kommunes hjemmeside.
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Kvalitetsstandard – Aktivitets- og samværstilbud § 104
Overskrift

Aktivitets- og samværstilbud på Handicapområdet og
Psykiatriområdet

Lovgrundlag

Servicelovens § 104
Bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011, særligt § 5

Hvem kan søge?

Har du, som følge af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne og / eller har særlige sociale problemer, behov
for et aktivitets- og samværstilbud, kan du søge om dette.

Formål

Indsatsen skal tilgodese netop dine behov for aktiviteter og
socialt samvær, samt give dig mulighed for at opøve,
vedligeholde og udvikle dine sociale og praktiske færdigheder.

Indhold og omfang

På handicapområdet kan et tilbud om aktivitet og samvær
eksempelvis indeholde kreative aktiviteter, kunst, butiksdrift,
kantinedrift, havearbejde, montagearbejde, udendørsaktiviteter,
musik, drama og idræt.
Fagligt indeholder et aktivitets-og samværstilbud på
handicapområdet:
 Vejledning, støtte og information.
 Støtte til udvikling af praktiske færdigheder.
 Støtte til opbygning og vedligehold af sociale kompetencer.
 Støtte til at få struktur i hverdagen.
 Motivation til forbedringer af egen livssituation.
 Temadage, kursus og undervisning.
 Sansestimulation.
 Traditioner og aktiviteter som følger årets gang.
 Natur- og kulturoplevelser.
Der lægges vægt på at skabe et velfungerende, trygt og
tillidsfuldt miljø med fokus på relationer.
Alle tilbud på handicapområdet kræver en bevilling.
I Skanderborg Kommune er der på psykiatriområdet både
visiterede og ikke-visiterede aktivitets- og samværstilbud.
Indholdet i et tilbud om aktivitet og samvær kan eksempelvis
være:
 Vejledning, støtte og information.
 Støtte til udvikling af praktiske færdigheder.
 Støtte til opbygning og vedligehold af sociale kompetencer.
 Støtte til at få struktur på hverdagen.
 Sundhedsfremmende aktiviteter.
 Kreative aktiviteter.
 Motivation til forbedringer af egen livssituation.
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Serviceniveau for
sagsbehandling

Temadage, kursus og undervisning.
Traditioner og aktiviteter som følger årets gang.
Natur og kulturelle oplevelser.
Netværksopbygning.

Sagsbehandlingen foregår i et tæt samarbejde med dig.
Vi forventer, at du medvirker i behandlingen af din egen sag ved
at bibringe alle nødvending oplysninger.
I samarbejde med de forskellige tilbud forsøger vi at finde det
bedste tilbud til dig.
Vi tager udgangspunkt i, at tilbuddet helst skal være så tæt på
dit nærmiljø som muligt.
Du kan forvente at modtage en afgørelse indenfor 4 uger.
Du kan forvente at tilbuddet, om aktivitet og samvær kan
iværksættes senest inden for 3 måneder, efter du har modtaget
afgørelsen.

Hvem leverer?
Oplysninger om tilbud, der leverer aktivitet og samsværstilbud:
Tilbud på handicap og socialpsykiatriområdet
Tilbud under kompetencecentret

Er der andre
valgmulig-heder?

Der findes en række tilbud i andre kommuner og i regionerne,
som tilbyder aktivitet og samvær.
Du kan læse mere om disse tilbud på www.tilbudsportalen.dk.
Det er sagsbehandleren i Skanderborg Kommune, som visiterer
til det enkelte tilbud.

Kvalitetsmål / krav

Udgifter



Der vil i samarbejde med dig blive udarbejdet planer og mål
for indsatsen.



Der er oprettet brugerråd i tilbuddet.



Skanderborg Kommune forventer, at tilbuddene har fokus på
kost og motion

Der er som udgangspunkt, ikke udgifter forbundet med selve
tilbuddet, men der kan forekomme betaling i forbindelse med
udgifter til materiale samt deltagelse i arrangementer.


Du skal sørge for frokost



Du skal selv sørge for transport.



Er du ude af stand til at sikre transporten, kan du søge
om dette ved din sagsbehandler.
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Det er Socialministeren, som fastsætter reglerne om støtte til
transport i forbindelse med tilbud efter §§ 103 og 104.
Klageadgang

Ønsker du at klage over afgørelsen, sagsbehandlingen,
personalet optræden eller leverandørens personale, kan du
finde en klagevejledning på kommunens hjemmeside under
overskriften ”Vil du klage?”
Du skal dog være opmærksom på fristen for at klage over en
afgørelse:



Hvem kan du
kontakte

Hvis du modtager din post elektronisk, er fristen for at
klage 4 uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi har
afsendt afgørelsen.
Hvis du modtager din post via Post Nord (DK), er fristen
for at klage 5 uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi
har afsendt afgørelsen

Via Skanderborg Kommunes hjemmeside kan du finde
kontaktoplysninger på Fagsekretariatet Ældre og Handicap eller
Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed.
Der er også kontaktoplysninger nederst i dette dokument.
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Kvalitetsstandard – midlertidige botilbud § 107
Overskrift

Midlertidige botilbud

Lovgrundlag

Serviceloven § 107.

Hvem kan søge?

Hvis du, som følge af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for
et midlertidig rehabiliterende botilbud, kan du søge om dette.

Formål

Der kan være tale om, at du i en periode har:
 Særligt behov for omfattende hjælp til almindelige
daglige funktioner.
 Behov for særlig socialpædagogisk støtte.
 Behov for pleje eller behandling med støtte.
At vi i en tidsafgrænset periode samarbejder med dig for at:




Indhold og omfang

Udrede dine problemfelter
Afklare dine muligheder for fortsat at bo i egen bolig.
Udvikle og fastholde dine kompetencer til at mestre
din hverdag.

Med udgangspunkt i dine individuelle behov og den faglige
vurdering fastlægges målet med indsatsen
Der er mulighed for, at der kan ydes støtte alle ugens dage
hele døgnet til blandt andet:
 Afdækning af ressourcer.
 Personlig og praktisk hjælp.
 Individuelt tilrettelagt træning i dagligdagsfunktioner.
 Udvikling og/eller fastholdelse af færdigheder og sociale
kompetencer.
 Ordineret behandling.
 Opbygning og/eller fastholdelse af netværk.
 Planlægning og styring af økonomien.
 Kontakt til offentlige myndigheder m.v.

Serviceniveau for
sagsbehandling

Der træffes afgørelse om relevant rehabiliterende tilbud
hurtigst muligt efter indsamling af de nødvendige oplysninger.
Iværksættelsen sker snarest muligt efter at afgørelsen er
truffet.

Hvem leverer?

På socialpsykiatriområdet:
 Kjærsholm Botilbud, Hørning.
På handicapområdet:
 Landsbyen Sølund, Skanderborg
 Bostederne Skanderborg, Pensionatet Skanderborg
Øst
 Skovbo
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Man kan læse mere om Skanderborg Kommunes tilbud på:
www.skanderborg.dk og www.tilbudsportalen.dk
Er der tale om et særligt behov, som ikke kan løses i
Skanderborg Kommune, vil vi eftersøge tilbud i regioner,
kommuner eller hos private, ud fra en faglig vurdering.
Kvalitetsmål/krav

Udgifter

Der vil i samarbejde med dig blive udarbejdet planer og mål
for indsatsen.
Der laves kontinuerlig opfølgning på mål og indsats.
Der er oprettet brugerråd i tilbuddet.
Skanderborg Kommune forventer, at tilbuddene har fokus på
kost og motion.
Kortere ophold i op til 3 måneder:
Her skal du betale for kost hvis det leveres i botilbuddet,
aktiviteter og transport.

Længerevarende ophold over tre måneder:
Tilbuddet opkræver en opholdsbetaling og ud fra denne
fastsætter kommunen din egenbetaling.
Opholdsbetalingen indeholder flere elementer blandt andet:
 Husleje og forbrugsudgifter (el, vand, varme,
antenne etc)
 Kan indeholde kost leveret i botilbuddet

Klageadgang

Ønsker du at klage over afgørelsen, sagsbehandlingen,
personalet optræden eller leverandørens personale, kan du
finde en klagevejledning på kommunens hjemmeside under
overskriften ”Vil du klage?”
Du skal dog være opmærksom på fristen for at klage over en
afgørelse:



Hvem kan du kontakte

Hvis du modtager din post elektronisk, er fristen for at
klage 4 uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi har
afsendt afgørelsen.
Hvis du modtager din post via Post Nord (DK), er
fristen for at klage 5 uger(kalenderuger) fra den dato,
hvor vi har afsendt afgørelsen

Via Skanderborg Kommunes hjemmeside kan du finde
kontaktoplysninger på Fagsekretariatet Ældre og Handicap
eller Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed.
Der er også kontaktoplysninger nederst i dette dokument.
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Kvalitetsstandard – længerevarende botilbud § 108
Overskrift

Længerevarende botilbud

Lovgrundlag

Servicelovens § 108

Modtagere

Hvis du, som følge af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne og / eller har særlige sociale problemer, har behov
for et længerevarende botilbud, kan du søge om dette.
Du har et:
 Omfattende/massiv behov for støtte og hjælp til at mestre
hverdagen.
 Behov for særlig socialpædagogisk støtte.
 Behov for pleje og/eller behandling gennem hele døgnet.

Formål

Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med dig og vil have fokus
på hverdagslivet.
Hensigten er således



Indhold og omfang

At du understøttes til at udvikle og fastholde dine kompetencer
til at mestre din hverdag.
At afklare dine muligheder for at bo i egen bolig.

Indsatsen tager udgangspunkt i dine individuelle behov og ønsker.
Der ydes støtte gennem hele døgnet til blandt andet:
 Afdækning af ressourcer og udviklingsfelter.
 Personlig og praktisk hjælp.
 Individuelt tilrettelagt træning i dagligdagsfunktioner.
 Udvikling og/eller fastholdelse af færdigheder og sociale
kompetencer.
 Ordineret behandling og støtte til fastholdelse i iværksat
behandling.
 Opbygning og/eller fastholdelse af netværk.
 Individuelle tilrettelagte aktiviteter.
 Planlægning og styring af økonomi.
 Kontakt til offentlige myndigheder.
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Serviceniveau for
sagsbehandling

Der træffes afgørelse om ansøgninger til botilbud hurtigst
muligt efter indsamling af relevante oplysninger.
Når afgørelsen er truffet kan der være ventetid på ophold.

Hvem leverer?

På handicapområdet:
 Landsbyen Sølund, Skanderborg
 Bostederne Skanderborg, Bofællesskabet
Toftegårdsvej
Man kan læse mere om Skanderborg Kommunes tilbud på:
www.skanderborg.dk og www.tilbudsportalen.dk
Er der tale om et særligt behov, som ikke kan løses i
Skanderborg Kommune, vil vi eftersøge tilbud i regioner,
kommuner eller hos private.

Kvalitetsmål/Krav

Der vil i samarbejde med dig blive udarbejdet planer og mål
for indsatsen.
Der laves kontinuerlig opfølgning på mål og indsats.
Der er oprettet brugerråd i tilbuddet.
Skanderborg Kommune forventer, at tilbuddene har fokus på
kost og motion.

Udgifter



Husleje og forbrugsafgifter (el, vand, antenneforening og
varme).

Betalingen er reguleret ud fra indtægt, boligareal samt det
beregningsgrundlag som knytter sig op ad gældende lov på
området
Udgifter til blandt andet kost, tøjvask mv. aftales med det
enkelte botilbud.
Klageadgang

Ønsker du at klage over afgørelsen, sagsbehandlingen,
personalet optræden eller leverandørens personale, kan du
finde en klagevejledning på kommunens hjemmeside under
overskriften ”Vil du klage?”
Du skal dog være opmærksom på fristen for at klage over en
afgørelse:
 Hvis du modtager din post elektronisk, er fristen for at
klage 4 uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi har
afsendt afgørelsen.
 Hvis du modtager din post via Post Nord (DK), er fristen
for at klage 5 uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi har
afsendt afgørelsen

Hvem kan du kontakte

Via Skanderborg Kommunes hjemmeside kan du finde
kontaktoplysninger på Fagsekretariatet Ældre og Handicap
Der også kontaktoplysninger nederst i dette dokument.
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Kvalitetsstandard – Botilbud i almene boliger
Overskrift

Botilbud i almene boliger

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 105
Servicelovens §§ 83 og 85

Hvem kan søge?

Hvis du, som følge af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne og / eller har særlige sociale problemer, har behov for
et botilbud, kan du søge om dette.
Der kan være tale om, at du har:
 Omfattende behov for støtte og hjælp til at mestre hverdagen.
 Behov for særlig socialpædagogisk støtte.
 Behov for pleje og/eller behandling gennem hele døgnet.

Formål

Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med dig og vil have fokus på
hverdagslivet.
Hensigten er således


Indhold og omfang

At du understøttes til at udvikle og fastholde dine kompetencer
til at mestre din hverdag.

Indsatsen tager udgangspunkt i dine individuelle behov og mål.
Der kan ydes støtte gennem hele døgnet til blandt andet:
 Afdækning af ressourcer og udviklingsfelter.
 Personlig og praktisk hjælp.
 Individuelt tilrettelagt træning i dagligdagsfunktioner.
 Udvikling og/eller fastholdelse af færdigheder og sociale
kompetencer.
 Ordineret behandling og støtte til fastholdelse i iværksat
behandling.
 Opbygning og/eller fastholdelse af netværk.
 Individuelle tilrettelagte aktiviteter.
Indsatsen skal ses i sammenhæng med kvalitetsstandarden for
henholdsvis § 83 og § 85.
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Serviceniveau for
sagsbehandling

Der træffes afgørelser om ansøgninger til botilbud hurtigst muligt efter
indsamling af relevante oplysninger.
Når afgørelsen er truffet, kan der være ventetid på at få tilbud om
ophold.

Hvem leverer?

På socialpsykiatriområdet:
 Bofællesskabet Lynghovedvej.
 Kjærsholm
På handicapområdet:
 Landsbyen Sølund, Skanderborg
 Bostederne Skanderborg, Pensionatet Skanderborg Øst og
Kilden.
 Bavnebjerg Bo og Aktivitetscenter
 Bostederne Skanderborg, Støttecenter Skanderborg
 Bostederne Skanderborg, Solsikken
 Bostederne Skanderborg, Bofællesskabet Brunhøjvej
 Bostederne Skanderborg, Bofællesskabet Skolevej
 Bostederne Skanderborg, Bofællesskaberne i Galten
Man kan læse mere om Skanderborg Kommunes tilbud på:
www.skanderborg.dk og www.tilbudsportalen.dk
Er der tale om et særligt behov, som ikke kan løses i Skanderborg
Kommune, vil vi eftersøge tilbud i regioner, kommuner eller hos
private.

Kvalitetsmål/krav

Der vil i samarbejde med dig blive udarbejdet planer og mål for
indsatsen.
Der laves kontinuerlig opfølgning på mål og indsats.
Der er oprettet brugerråd i tilbuddet.
Skanderborg Kommune forventer, at tilbuddene har fokus på kost og
motion.

15
Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015.

Sag: 27.00.00-P23-2.16

Udgifter



Husleje og forbrugsafgifter (el, vand, antenneforening og varme).

Det er muligt at ansøge om hjælp til huslejen på
www.borger.dk
Udgifter til blandt andet kost, tøjvask mv. aftales med det enkelte
botilbud.
Klageadgang

Ønsker du at klage over afgørelsen, sagsbehandlingen, personalet
optræden eller leverandørens personale, kan du finde en
klagevejledning på kommunens hjemmeside under overskriften ”Vil du
klage?”
Du skal dog være opmærksom på fristen for at klage over en
afgørelse:
 Hvis du modtager din post elektronisk, er fristen for at klage 4
uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi har afsendt afgørelsen.
 Hvis du modtager din post via Post Nord (DK), er fristen for at
klage 5 uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi har afsendt
afgørelsen

Hvem kan du kontakte

Via Skanderborg Kommunes hjemmeside kan du finde
kontaktoplysninger på Fagsekretariatet Ældre og Handicap
Der også kontaktoplysninger nederst i dette dokument.
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Kontaktoplysninger
Fagsekretariatet Ældre og Handicap
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Telefonnummer til Ældre og Handicap:
 8794 7850
E-mail:
aeldreoghandicap@skanderborg.dk
Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din
digitale postkasse på Borger.dk:
www.borger.dk/post

Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Telefonnumre til afdelingerne i Beskæftigelse og Sundhed:





Arbejdsmarkedsfastholdelse: 8794 7561
Arbejdsmarkedsudvikling: 8794 7581
Arbejdsmarkedsservice: 8794 7579
Integrationsteam: 8794 7839

E-mail:
jobcenter@skanderborg.dk
Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din
digitale postkasse på Borger.dk:
www.borger.dk/post
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