Kvalitetsstandard for botilbud §§ 107 og 108
Lovgrundlag
Lov om social service § 107
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund
af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har
behov for det.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,der har behov
for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en
periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer,
der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder
ikke kan klare sig selv.

Lov om social service § 108
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende
ophold, til personer, som på grund af betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller
pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk.1, og som ønsker at flytte til en anden
kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at
den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen
og tilflytningskommunen.
Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle,
samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives
efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller
sindslidelse, jf. stk.2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om betingelserne
for at få tilbud om boform efter stk. 2.
Stk. 5. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en
region eller en eller flere kommuner til at mod-tage personer med bopæl på Færøerne
og personer med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1.
Stk. 6. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige
sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region
eller en eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk.
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1, når disse personer
1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse i henhold til dom eller
kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk
funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ
anbringelse, eller
2) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for
personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn,
herunder med mulighed for administrativ anbringelse.

Formål
At borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med
særlige sociale problemer tilbydes midlertidige eller længerevarende ophold i boform, hvor
borgere med behov for dette kan få omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner
eller kan få pleje, eller særlig behandlingsmæssig støtte i en periode.

Målgruppe
Borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje,
omsorg eller behandling, og som ikke kan få disse dækket på anden vis.

Bevilling
Sagen vurderes på baggrund af udfyldt ansøgningsskema og samtale med ansøger.
Der opstilles realistiske mål i forhold til den enkeltes behov og bevilling gives på baggrund
af en konkret individuel helhedsvurdering af behovet for hjælp.

Ydelsen
§107: midlertidigt ophold i botilbud
Ydelsen består af omsorg, støtte og behandling/optræning i et midlertidig botilbud.
Varighed af opholdet kan ikke fastlægges men indsatsen skal ikke være længere end:
 til formålet med opholdet er opfyldt eller
 det kan konstateres at borger har et varigt eller længerevarende behov for særlig
boform. Varigheden kan dog fastlægges f.eks., hvis det drejer sig om
aflastningsophold for handicappede voksne, der bor i eget hjem, hos forældre eller
ægtefælle.
§108: Længerevarende ophold i botilbud
Ydelsen består af hjælp til daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling.

Ansøgning og sagsbehandlingstid
Sagen vurderes på baggrund af udfyldt ansøgningsskema og samtale med ansøger.
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Yderligere oplysninger og ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Jammerbug
tKommune, Myndighedsafdelingen, tlf. 7257 7776.
Jammerbugt Kommunes sagsbehandlingstid for ansøgninger om § 107/108-bevilling
er max 8 uger.
Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgnings tidspunktet til du modtager afgørelsen .Hvis
kommunen undtagelsesvis ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, skal du have
skriftlig besked fra din sagsbehandler med oplysning om, hvornår du vil modtage afgørelsen. Reglerne findes i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §
3stk.2.

Klage
Kommunens afgørelser kan indbringes for det sociale nævn, jf. Servicelovens § 166, stk.
1, og retssikkerhedslovens § 60, stk. 1 og 2.
Hvis du ønsker at klage, skal du inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, indgive din
klage til:
Jammerbugt Kommune
Myndighedsafdelingen
Toftevej 43
9440 Aabybro

Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Har du brug for hjælp til at formulere din klage, vil din
rådgiver være dig behjælpelig.
Når Kommunen har modtaget din klage, vil din sagsbehandler revurdere din sag. Såfremt
du ikke får medhold ved denne revurdering, skal Kommunen videresende din klage til
behandling i Ankestyrelsen.

Kontakt ved personligt fremmøde
Myndighedsafdelingen Borgervænget 12, 9460 Brovst
7257 7305 eller 7257 7776

Postadresse
Jammerbugt Kommune
Myndighedsafdelingen
Toftevej 43,9440 Aabybro
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