
 
 

 

Kvalitetsstandard for Serviceloven § 108 
Længerevarende botilbud 

 
 

Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Kommunalbestyrelsen skal jf. lov om Socialservice § 108 

tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende 

ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for 

omfattende hjælp 

 
Vejl. 14 af 15.02.2011 om botilbud m.v. til voksne efter 

reglerne i Almenboligloven, Serviceloven og Friplejeboligloven 

(Vejledning nr. 4 til Serviceloven). 

 
Botilbuddet kan være opført efter § 105 i Lov om almene 

boliger. 

Hvad er formålet 

med ydelsen? 

Formålet er at sikre en boligmæssig ramme, som understøtter 

udviklingen og vedligeholdelse af den enkelte borgers 

funktionsniveau og kompetencer. 

 

At sikre en boligmæssig ramme, som dækker borgerens 

længerevarende behov for omfattende hjælp og pleje. 

 
Det er et grundlæggende princip for visitering til ydelser, at 

det altid sker efter mindste indgrebs princippet, så borgeren 

ikke hverken under- eller overkompenseres. 

Hvilke aktiviteter 

indgår i ydelsen? 

Aktiviteterne i botilbuddet skal understøtte dén enkeltes 

borgeres mulighed for at vedligeholde og gerne udvikle sit 

funktions niveau og kompetencer. 

Indholdet i tilbuddet vil derfor være forskelligt alt efter den 

enkeltes borgers udfordringer og handicap. 

Nogen borgere har for eksempel brug for meget støtte til at 

danne sociale relationer, mens andre kan have behov for 

støtte af mere praktisk karakter. 

 
Aktiviteter i ydelsen/botilbuddet kan for eksempel være: 

 pædagogisk støtte til administration, af økonomi 

 støtte til indkøb og kost 

 støtte til kontakt og samvær 

 støtte til medicinhåndtering 

 støtte til personlig pleje 

 støtte til praktiske opgaver i hjemmet 

 støtte til uddannelse og beskæftigelse 
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Hvilke aktiviteter 

indgår ikke i 

ydelsen? 

Tilbuddene er forskellige i deres sammensætning af 

medarbejdere og ydelse og det vil fremgå af bevillingen, 

hvilke ydelser der indgår eller ikke indgår i tilbuddet. 

Leverandør Lejre Kommune har indgået aftaler med andre kommuner og 

leverandøre i forhold til de meget specialiserede 

problematikker, til borgere med autisme og til borgere med 

retslige foranstaltninger. 

 

Lejre Kommune arbejder ud fra nærhedsprincippet og gode 

samarbejdsrelationer med vores leverandører. 

Hvem kan 

modtage ydelsen? 

Målgruppen for kommunens forpligtelse efter Servicelovens § 

108 er personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne. Det er ikke nærmere specificeret, 

hvilke former for funktionsnedsættelser der skal være tale 

om. Der kan være tale om fysiske funktionsnedsættelser i 

form af lammelser, hjerneskade mv., og der kan være tale 

om psykiske funktionsnedsættelser fx i form af 

udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser mv., ligesom der 

kan være tale om en kombination af både en fysisk og en 

psykisk funktionsnedsættelse. 

 

Vanskeligt stillede sindslidende er også omfattet af 

målgruppen, ligesom målgruppen også omfatter psykisk syge 

misbrugere ("dobbeltdiagnoser"). 

 

Afgørende for kommunens afgørelse er en vurdering af 

personens behov. Behovet skal være defineret som 

omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for 

pleje og omsorg eller særlig behandlingsmæssig støtte. Et 

visitationskrav i denne forbindelse er, at behovene ikke kan 

blive dækket på anden vis. 

Hvordan ansøges 

om ydelsen? 

Rådgiveren i Team Social Service kontaktes, hvorefter der vil 

blive afholdt samtaler og lavet en udredning, hvor 

voksenudredningsmetoden bliver anvendt som redskab. 

 

Voksenudredningsmetoden er beskrevet i metodehåndbogen, 

som du kan se her. 

Ydelsens indhold 

og omfang 

Når der er grundlag for at give et tilbud om længerevarende 

botilbud, inddrager Lejre Kommune naturligt hensyn til 

geografi, økonomi og borgerens netværk. 

 

Indholdet og omfang af tilbuddet skal understøtte borgerens 

mulighed for at bruge, udvikle og vedligeholde sit potentiale/ 

funktionsniveau bedst muligt i henhold til Handleplan § 141. 
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 En del af ydelsens indhold, er at borgeren opnår socialt 

samvær og netværk samt et trygt hjemmemiljø. 

 

Det skal samtidig være muligt for borgeren at få opfyldt sit 

behov for personlig og praktisk hjælp, herunder 

socialpædagogisk vejledning og støtte til varetagelse af 

almindelig daglig livsførelse. 

 

Det valgte tilbud skal støtte op om borgerens ønske om 

deltagelse i interne og eksterne aktivitets‐ og samværstilbud. 

Kompetencekrav Borgerens problematikker, skal være inde for tilbuddets 

ydelses indsats. 

Tilbuddet skal være godkendt, og opført på tilbudsportalen. 

Sagsbehandlings- 

frist 

For pensionister 6 uger 

Ikke pensionister 4 uger 

Opfølgning Ved nye indflytninger sker der en opfølgning efter 3 måneder, 

herefter efter behov, og som minimum en gang om året. 

Særlige forhold Valg af botilbud. 

Borgeren har frit boligvalg, hvis botilbuddet er egnet og ikke 

væsentlig dyrere end det tilbud kommunen har givet. 

En difference på over 400.000 kr. pr. år anses, som et 

væsentlig dyre tilbud. 

 

Det er en forudsætning, at botilbuddet fremgår på 

Tilbudsportalen. 

 

Ægtefæller, samlever eller registreret partnere har også ret til 

at bo på botilbuddet, og i disse tilfælde skal stedet være 

egnet til to personer. 

Lejre Kommune fastsætter betaling for opholdet. 

Der vil almindeligvis være egen betaling i forhold til: 

 Opholdsbetaling og forbrugsafgifter (el, vand og varme) 

 En række valgfri ydelser, som botilbuddet kan stille til 

rådighed, herunder kost og rengøring 

 Fastsættelsen af egen betaling sker på baggrund af 

boligens omkostninger samt borgerens indtægter. 

Klagemuligheder Klage over afgørelsen. 

 

Der kan klages over Lejre Kommunes afgørelse. 
 

Klagen sendes til Center for Job & Social, som vurderer 

afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes 
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 klagen til Ankestyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af 

klagen. 

 

Klage over sagsbehandlingen: 

Klage over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel 

eller personalets udførelse af praktiske opgaver kan ske ved 

henvendelse til ledelsen. 

 

Borgerrådgiveren 

Der er endvidere mulighed for, at borgeren kan klage til Lejre 

Kommunes borgerrådgiver. 

Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger: 

 

Lejre Kommune 

Borgerrådgiveren 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

Telefon 4646 4420 

 

 

Godkendt den 30.11.2015 


