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Kære Handicapråd og Seniorråd
Byrådet godkendte den 25. november 2020 følgende kvalitetsstandarder til høring i Handicaprådet
og Seniorrådet:



Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og
træning efter servicelovens § 79a, § 83, § 83a og § 86, stk. 1 og 2. Disse kvalitetsstandarder
skal jf. lovgivningen godkendes en gang året.
Kvalitetsstandarderne for aktiverende og forebyggende aktiviteter, aktivitet og træning samt
kørsel til aktiviteter efter servicelovens § 79, § 86, stk. 1 og 2 samt § 117. Disse
kvalitetsstandarder er revideret på baggrund af beslutning i Budget 2021 om at hæve
egenbetalingen til transport til aktivitet og træning.

Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag til denne skrivelse.
Hvornår er der høringsfrist og hvor skal høringssvaret sendes hen?
 Frist for vores modtagelse af høringssvar er den 16. december.
 Høringssvar sendes direkte til mail: Aeldreoghandicap@skanderborg.dk og cc til
niels.jorn.danielsen@skanderborg.dk

Hvilke ændringer er der tale om?
Byrådet har godkendt nedenstående ændringer i kvalitetsstandarderne.
Generel ændring i de fremlagte kvalitetsstandarder
På baggrund af Handicaprådets input er indledningen i kvalitetsstandarderne justeret således, at
sætningen i indledningen "Fundamentet for kvalitetsstandarderne er Lov om Social Service og
Skanderborg Kommunes politikker - herunder særligt Socialpolitikken" står øverst. Dette er med til
at tydeliggøre, at det er Lov om Social Service, der er det afgørende beslutningsgrundlag.
Ændringer i kvalitetsstandarderne for personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering (bilag
1)
Med afsæt i de faglige input der alene foretaget mindre sproglige korrektioner og præciseringer i
kvalitetsstandarderne for personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering (bilag 1):




Side 4 afsnittet "Hvordan foregår sagsbehandlingsforløbet?" - her er "en kontaktperson fra
hjemmeplejen" ændret til "en hjemmetræner fra hjemmeplejen". Baggrunden for denne
ændring er en ændret praksis i plejen, hvor der vil blive arbejdet med lokale
rehabilteringsteams.
Side 10 i afsnittet "Hvad kan hjælp til rengøring indeholde" - her er "støvsugning/fejning og
gulvvask i stue, soveværelse, køkken, entre, baggang, badeværelse" ændret til
"støvsugning/fejning og gulvvask i stue, soveværelse, køkken, badeværelse og gangarealer".
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Formålet med dette er en ensartet beskrivelse i dette afsnit og afsnittet "Serviceniveau" på
samme side.
Side 10 i afsnittet "Serviceniveau" - her er "det vil sige stue, soveværelse, køkken,
badeværelse og gang" ændret til "det vil sige stue, soveværelse, køkken, badeværelse og
gangarealer". Formålet med dette er en ensartet beskrivelse i dette afsnit og afsnittet "Hvad
kan hjælpen indeholde" på samme side.

Ændringer på baggrund af Budget 2021
Som en konsekvens af forandring 19 i Budgetaftalen 2021-2024 er der foretaget revidering af
følgende kvalitetsstandarder efter serviceloven: Aktiverende og forebyggende aktiviteter efter § 79,
aktivitet og træning efter § 86 samt kørsel til aktiviteter efter § 117.
I kvalitetsstandarden for aktiverende og forebyggende aktiviteter efter § 79 (bilag 2) er foretaget
følgende ændringer:




Afsnittet "Serviceniveau": Teksten "Du kan søge om kørsel til aktiviteterne (se i øvrigt
kvalitetsstandard for kørsel)" er ændret til "Du kan søge om kørsel til aktiviteterne ved
Aktivitet og Træning. Din ansøgning behandles med afsæt i en kvalitetsstandard for kørsel
godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd."
Afsnittet "Prisen": Teksten "Kørsel. Prisen følger satserne for Midttrafik." er ændret til
"Kørsel. Prisen fastsættes årligt af Skanderborg Kommunes Byråd i forbindelse med
vedtagelsen af budgettet."

I kvalitetsstandarden for aktivitet og træning efter § 86 stk. 1 og 2 (bilag 3) er der foretaget følgende
ændringer:







Afsnittet "Serviceniveau" i tabellen "Genoptræning": Teksten "Du kan søge om kørsel til
genoptræning (se specifik kvalitetsstandard for kørsel senere) er ændret til "Du kan søge om
kørsel til aktiviteterne ved Aktivitet og Træning. Din ansøgning behandles med afsæt i en
kvalitetsstandard for kørsel godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd".
Afsnittet "Hvad koster det?" i tabellen "Genoptræning": Teksten "Kørsel. Prisen følger
satserne for Midttrafik." er ændret til "Kørsel. Prisen fastsættes årligt af Skanderborg
Kommunes Byråd i forbindelse med vedtagelsen af budgettet."
Afsnittet "Serviceniveau" i tabellen "Vedligeholdelsestræning": Til teksten "Du kan søge om
kørsel til vedligeholdelsestræning" tilføjes "..ved Aktivitet og Træning. Din ansøgning
behandles med afsæt i en kvalitetsstandard for kørsel godkendt af Skanderborg Kommunes
Byråd."
Afsnittet "Hvad koster det?" i tabellen "Vedligeholdelsestræning": Teksten "Kørsel. Prisen
følger satserne for Midttrafik." er ændret til "Kørsel. Prisen fastsættes årligt af Skanderborg
Kommunes Byråd i forbindelse med vedtagelsen af budgettet."

I kvalitetsstandarden for kørsel til aktiviteter efter § 117 (bilag 4) er der foretaget følgende
ændringer:


Afsnittet "Prisen": Teksten "Du betaler for kørslen. Prisen følger satserne fra Midttrafik for
en pensionistbillet på klippekort. Prisen opgøres pr. tur og opkræves via
opkrævningskontoret i Skanderborg Kommune" er ændret til "Du betaler for kørslen. Prisen

Høringssag kvalitetsstandarder
Skanderborg Kommune
27. november 2020
fastsættes årligt af Skanderborg Kommunes Byråd i forbindelse med vedtagelsen af
budgettet."
Endvidere er kvalitetsstandarderne for aktiverende og forebyggede aktiviteter (bilag 2) samt kørsel
til aktiviteter (bilag 4) opdateret layoutmæssigt med afsæt i standarderne for aktivitet og træning
(bilag 3). Herunder er indledning, kontaktoplysninger og klagevejledning også opdateret.

Venlig hilsen
Lis Kaastrup
Koncernchef for Ældre og Handicap

