Social- og Sundhedsudvalget

Referat
Dato:

Tirsdag den 4. september 2012

Mødetid:

16:00 - 16:50

Mødelokale:

Mødelokale B101

Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg
Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C)
Fraværende: Marjan Ganjjou (C)

Social- og Sundhedsudvalget
4. september 2012

Indholdsfortegnelse
Punkter til dagsorden

Side

1.

Meddelelser - september

2

2.

Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter §
104 (Lov om Social Service) samt sagsbehandlingsfrister for det specialiserede
socialområde for voksne

3

3.

Muligheder for at afbøde uønskede konsekvenser for tidligere brugere af Fristedet

6

4.

Kvalitetskontrakt for 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012

9

5.

Status på den Kriminalpræventive indsats 07-08-2012 - 27-08-2012 - LUKKET SAG

25

1

Social- og Sundhedsudvalget
4. september 2012

1. Meddelelser - september
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget M
Sagsnr.: 11/33631

Bilag:
1 Åben Regnskabsprognose for det specialiserede voksenområde pr 310712

227645/12

2 Åben Sundhedsudgifter juni 2012

208776/12

3 Åben LIS ULTIMO JUNI 2012

216635/12
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2. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for aktivitets- og
samværstilbud efter § 104 (Lov om Social Service) samt sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde for voksne
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 12/18100

Sagsfremstilling
Som et led i den økonomiske genopretningsplan for Social- og Handicapcenteret, er administrationen ved at lægge sidste hånd på en samlet kvalitetshåndbog for det specialiserede socialområde for voksne. Kvalitetshåndbogen indeholder generelle retningslinjer for sagsbehandlingspraksis, samt kvalitetsstandarder med beskrivelser af serviceniveauet for de enkelte paragrafområder.
Alle kvalitetsstandarder er inden udarbejdelsen af den endelige kvalitetshåndbog fremlagt til
politisk godkendelse fra januar til og med august 2012. Alle nye standarder har desuden været
suppleret med mundtlige oplæg fra administrationens nøglemedarbejdere.
I nærværende sag fremlægges nu en sidste revidering af kvalitetsstandarden for aktivitets- og
samværstilbud efter § 104 i Lov om Social Service. Dertil kommer fremlæggelsen af sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde. Herefter er den samlede kvalitetshåndbog
færdig.
Revidering af kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Lov om Social
Service:
På junimøderækken fremlagde administrationen en ny kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Lov om Social Service). I kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud skriver administrationen følgende:
”Bevillingen af § 104 tilbud vil altid blive set i sammenhæng med borgerens andre tilbud efter
Lov om Social Service. Det betyder bl.a. følgende: Såfremt borgeren har ledsagerordning efter
§ 97 i Lov om Social Service, vil denne indgå i vurderingen af omfanget for det § 104 tilbud,
som borgeren tilbydes.”
Handicaprådet har i deres høringssvar påpeget, at kvalitetsstandardens formulering kan tolkes
som om administrationen vil modregne omfanget af ikke pædagogisk ledsagelse, når der tages
stilling til omfanget af pædagogiske ledsagelse, hvilket er lovstridigt.
Det er imidlertid ikke administrationens hensigt, at fratage borgere retten til at modtage socialpædagogisk ledsagelse efter § 104 med henvisning til, at borgeren modtager ledsagelse uden
socialpædagogisk formål gennem § 97 i Lov om Social Service. Administrationen tager derfor
til efterretning, at ovenstående formulering er uhensigtsmæssig, da den kan tolkes som om,
administrationen har til hensigt at indføre en ulovlig praksis på området. Administrationen vælger derfor at fjerne formuleringen fra Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard.
Administrationens oprindelige hensigt med formuleringen var at sikre en afgrænsning af indholdet i § 104 tilbuddene, således at tilbuddene ikke indeholder ledsagelse uden socialpædagogisk formål. For at sikre, at administrationens hensigt stadig fremgår af kvalitetsstandarden,
tilføjer administrationen, at ledsagelse uden socialpædagogisk formål ikke er en del af aktiviteterne i § 104 tilbuddene.
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Sagsbehandlingsfrister:
Det følger af vejledningen til retssikkerhedsloven (nr. 73 af 03/10/2006), at der skal fastsættes
frister inden for hvert enkelt sagsområde omfattet af loven. Fristerne skal ifølge vejledningen
offentliggøres. Sagsbehandlingsfristerne for det specialiserede socialområde for voksne skal
derfor godkendes politisk. De vil herefter blive offentliggjort i den nye kvalitetshåndbog på området.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om Social Service Retssikkerhedsloven.
Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Udsatterådet. Handicaprådet.
Vurdering
Administrationen vurderer, at revideringen af kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 (Lov om Social Service) samt fastsættelsen af sagsbehandlingsfrister på det
specialiserede socialområde vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området
sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde
jf. lovgivningen.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.

Den reviderede kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Lov om Social Service) godkendes, således at
a. Følgende formulering udgår: ”Bevillingen af § 104 tilbud vil altid blive set i
sammenhæng med borgerens andre tilbud efter Lov om Social Service. Det betyder bl.a. følgende: Såfremt borgeren har ledsagerordning efter § 97 i Lov om
Social Service, vil denne indgå i vurderingen af omfanget for det § 104 tilbud,
som borgeren tilbydes.”
b. Følgende formulering indsættes under kvalitetsstandardens punkt ”hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen”: Ledsagelse uden socialpædagogisk formål.

2.

De fastsatte sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde godkendes.
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Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2012
Fraværende: Marjan Ganjjou
Sag nr. 2
Anbefales.

Bilag:
1 Åben Sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde for voksne

223437/12

2 Åben Kvalitetstandard for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Serviceloven)

77580/12
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3. Muligheder for at afbøde uønskede konsekvenser for tidligere
brugere af Fristedet
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/16375
Sagsfremstilling
Efter Byrådets vedtagelser, henholdsvis af en ny kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud 19-06-2012 og af en besparelse på Fristedet 26-06-2012, har der været klager fra nogle
af de borgere (deres pårørende), som ikke kan komme på Fristedet efter 01-08-2012, herunder en klage som er sendt til alle Byrådets medlemmer 03-07-2012.
Denne sag forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, fordi der har været et politisk ønske
om at få belyst, hvilke eventuelle muligheder, der findes for at kunne afbøde uønskede konsekvenser for de brugere, som ikke længere kan benytte Fristedets aftentilbud.
I alt drejer det sig om 11 Høje-Taastrup borgere, der bor i botilbud og derfor ikke længere kan
komme på Fristedet efter 01-08-2012. Disse borgere er fordelt på fem forskellige botilbud i
kommunen, se nedenstående tabel.
Botilbud

Antal borgere

Antal pladser

Bofællesskabet Frøgaard Allé

2

24

Bofællesskabet Pile Allé

2

5

Bofællesskabet Stationsvej

3

5

Bofællesskabet Birthe Marie Hjemmet

1

12

Bofællesskabet Nørresøgaard

3

6

Tabellen viser samtidig, at det kun har været et mindretal af borgere fra de fem botilbud, der
har benyttet Fristedets aftentilbud. Hovedparten af borgerne i de fem botilbud har derfor i forvejen klaret sig med de tilbud som botilbuddet har om aftenen på samme måde, som det nu
også er tilfældet for de 11 borgere, der benyttede aftenklubben på Fristedet.
Det skal understreges, at besparelsen på Fristedet, som Byrådet vedtog 26-06-2012 ikke er
den egentlige årsag til, at kommunens borgere, der bor i botilbud, ikke længere kan komme på
Fristedet. Det skydes derimod vedtagelsen af den nye kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud, hvorefter borgere, der bor i botilbud, ikke længere har mulighed for at deltage i
aften- og klubtilbud og derfor heller ikke i aftentilbuddet på Fristedet.
Besparelsen på Fristedet er blevet mulig efter vedtagelsen af den ny kvalitetsstandard. Hidtil
har Fristedet været et egentligt aktivitetstilbud med en bemanding, der har gjort det muligt for
medarbejderne at kunne deltage i aktiviteterne sammen de meget lidt ”selvhjulpne” borgere
fra botilbuddene. Efter 01.08.2012 er Fristedet forbeholdt borgere, der ikke bor i botilbud. Disse borgere er i høj grad mere ”selvhjulpne” end borgerne fra botilbuddene. Derfor har det været muligt at omdanne Fristedet fra et aktivitetstilbud til et samværstilbud, hvor medarbejderne
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ikke længere skal deltage i aktiviteterne som hidtil, men nu har som deres primære opgave at
facilitere samværet mellem Fristedets brugere. Det er således denne redefinering af Fristedet,
der har gjort besparelsen på Fristedet mulig.
Mulighederne for at afbøde de uønskede konsekvenser
De uønskede konsekvenser for de tidligere brugere af Fristedet ville kunne afbødes fuldt ud,
hvis borgere, der bor i botilbud, igen kunne få mulighed for at benytte Fristedet.
Dette ville i givet fald kræve, at Byrådet skulle ændre sin beslutning fra 19-06-2012 om den
nye kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud, hvilket kunne ske på to måder, enten
ved:
•

at indstillingens punkt 2, b ophæves (”Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgere i
botilbud og botilbudslignende tilbud deltagelse i aften- og klubtilbud efter § 104”), eller ved

•

at tilføje et nyt indstillingspunkt, om at kvalitetsstandarden gør en undtagelse på dette
punkt for så vidt angår Fristedet.
Sidstnævnte mulighed ville åbenlyst give en forskel i serviceniveauet mellem Høje-Taastrup
borgere, der bor i botilbud her i kommunen og derfor har mulighed for at benytte Fristedet og
Høje-Taastrup-borgere, der bor i botilbud i en anden kommune og derfor ikke har denne mulighed.
Økonomi
Konsekvenserne af den første mulighed (ophæve indstillingens punkt 2, b), vil først og fremmest være økonomiske. Hvis alle borgere således igen skulle have muligheden for at deltage i
aften- og klubtilbud ville det have følgende konsekvenser:
•

Bortfald af en besparelse på 375.000 kr. i 2012 og en årlig besparelse på 1.120.000 kr. fra
2013 og fremefter

•

Revisitation til aften- og klubtilbud for borgere, som bor i botilbud i andre kommuner, hvor
Høje-Taastrup Kommune har handleforpligtelsen. Dette vil i givet fald komme til at betyde
en merudgift for kommunen på skønsmæssigt 500-600.000 kr. årligt

•

Hvis alle borgere fra botilbud og botilbudslignende tilbud skal have muligheden for at kunne
deltage i aften- og klubtilbud, drejer det sig i dag om ca. 140 borgere i alt, der ikke tidligere har haft et sådant tilbud. Hvis samtlige 140 borgere skulle visiteres til et aften- eller
klubtilbud ville den årlige merudgift skønsmæssigt komme til at udgøre mellem 7,5 og 9,8
mio. kr. Her er der taget udgangspunkt i de priser på klubtilbud, som vi kender på omkring
60-70.000 kr. om året.

Den anden mulighed (undtagelse vedrørende Fristedet i Kvalitetsstandarden) ville betyde bortfald af en besparelse på henholdsvis 375.000 kr. i 2012 og på 1.120.000 kr. om året fra 2013
og fremefter.
Retsgrundlag
Lov om social service
Politik/Plan
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 104
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Handicaprådet og Udsatterådet
Vurdering
Administrationen vurderer at en eventuel tilbagerulning af den tidligere trufne beslutning, således at borgere fra botilbud igen får mulighed for at benytte Fristedet, medfører at alle HøjeTaastrup borgere (herunder udenbys) i botilbud og botilbudslignende tilbud ligeledes bør have
mulighed for aften- og klubtilbud.
Såfremt alle Høje-Taastrup borgere, der bor i botilbud eller botilbudslignende tilbud i givet fald
ville benytte sig af aften- eller klubtilbud, vil det efter administrationens vurdering medføre
merudgifter, som i yderste fald kan nå op omkring 10 mio. kr. om året.
Administrationen vurderer, at en eventuel tilbagerulning af Fristedet til sin tidligere funktion
ikke ville kunne ske før tidligst omkring 2-3 måneder fra vedtagelsen af eventuel ændring af
den gældende beslutning. Personale er således blevet overflyttet til nye job, og der ville derfor
først skulle ansættes nyt personale, før Fristedet ville have mulighed for at kunne rumme de
hidtidige brugere fra botilbuddene. I dag er der således i alt 6 medarbejdere på Fristedet, mens
der før ændringen 01-08-2012 var ansat i alt 10 medarbejdere.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. redegørelsen om muligheder for at afbøde uønskede konsekvenser for tidligere brugere
af Fristedet tages til efterretning
2. Byrådets beslutning af 19.06.2012, om at ”det vil ikke længere være muligt at tilbyde
borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud deltagelse i aften- og klubtilbud efter §
104”, fastholdes, og
3. Kvalitetsstandarden vedrørende §§ 103 og 104 evalueres om et år.
Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2012
Fraværende: Marjan Ganjjou
Sag nr. 3
Anbefales, idet der tilføjes et punkt 4 i indstillingen med teksten
”der udarbejdes en beskrivelse af hvad botilbuddene beliggende i Høje Taastrup tilbyder for at
understøtte samvær og aktiviteter uden for botilbuddene. Beskrivelsen præsenteres primo
2013”
Høringssvar fra handicaprådet er indgået i behandlingen af punktet.
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4. Kvalitetskontrakt for 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for
2012
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 12/15971
Sagsfremstilling
Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der
skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på
disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.
I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på social- og sundhedsområdet
for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.
Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med
henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.
Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttes og offentliggøres. I forbindelse med
en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012
fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og
kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og
kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.
Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Social- og Sundhedsudvalgets område 2012
Kvalitetskontrakt for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2012 var:
Kvalitetskontrakt: Sundhed
Betegnelse/

Tema/overordnet
målsætning

Mål

Veje til målet

Status på
arbejdet
med målet

Sundhedsprofil
2010 viser at det
går frem med
sundheden blandt
kommunens borgere, men der er stadigvæk alt for
mange, der pådrager sig livsforringende eller livstruende sygdomme,
som er knyttet til
usunde levevaner.
Flere borgere i alle

Der fastlægges
en strategi for
forebyggelsesindsatsen i årene
2012 – 2014.

Høje-Taastrup Kommune skal fortsætte
arbejdet med at integrere sundhedsfremme i sine kerneopgaver. Byens infrastruktur og rammerne om hverdagen
skal fremme sundheden og kommunen
skal betjene sine
borgere på en sundhedsfremmende må-

Sundhedsprofilen er
vedtaget og
udrulningen
er så småt
igangsat.
Der forventes fuld fart
på udrulning
når ny centerchef i
SUOC og ny
direktør er

overskrift
1. Mere
sundhed ind
i hverdagen!

I den forbindelse
fastsættes resultatmål for andelen af borgere
med sunde levevaner.
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Betegnelse/

Tema/overordnet
målsætning

Mål

Veje til målet

Status på
arbejdet
med målet

de.

på plads.

overskrift
aldersgrupper skal
leve sundt, dvs.
kvitte rygning,
drikke mindre alkohol og spise sundere. Desuden og i
særlig grad skal
flere Høje-Taastrup
borgere være fysisk
aktive.

2. Patientforløb

Alle borgere med
en kronisk sygdom
– unge som ældre –
skal kunne få hjælp
til at leve med deres sygdom og klare sig godt i hverdagen

Det sunde valg skal
være det nemmest
tilgængelige.
Samarbejdet med
lokalsamfundets
virksomheder, arbejdspladser, foreninger, boligområder mv. skal styrkes
for også her at
fremme de sunde
valg
250 patienter
skal i 2012 have
gennemført én af
de sygdomsspecifikke patientskoler og hertil
knyttede rådgivning eller den
generelle patientuddannelse
Samarbejdet
med lokalsamfundets virksomheder, arbejdspladser, foreninger, boligområder mv. skal
styrkes for også
her at fremme de
sunde valg.

Fortsætte driften af
patientforløbsprogrammerne for KOL
og diabetes.
Implementere forløbsprogrammet for
hjerte-karsygdomme
Gennemføre demensforløbsprogrammet.

Patientforløb
for kroniske
borgere kører efter
planen og de
nye forløb
implementeres i takt
med at de
vedtages.

200 borgere skal
have deltaget i et
rygestopkursus.
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Betegnelse/

Tema/overordnet
målsætning

Mål

Veje til målet

Status på
arbejdet
med målet

Der er meget lidt
evidens inden for
forebyggelse. Effekten af forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen undersøges

Den foreliggende viden om
børns og unges
sundhed skal
samles i en børnesundhedsprofil

Høje-Taastrup Kommune udbygger sit
samarbejde med
forskningsinstitutioner med henblik på
at tilrettelægge evidensskabende forebyggelsesind-satser

Der arbejdes videre
med disse
tiltag efter
den skitserede plan.

overskrift
3. Viden om
sundhedsfremme og
forebyggelse
på kommunalt niveau

Høje-Taastrup
Kommune skal
deltager i mindst
3 sundhedsfremmende projekter, der er
tilrettelagt på en
sådan måde, at
der kan skabes
sikker viden om
effekterne.

Høje-Taastrup Kommune sikrer gennem
rammebevillingen på
budgettet, at der er
midler til at medfinansiere evidensskabende indsatser.

Kvalitetskontrakt: Socialområdet
Betegnelse/
overskrift

1. Udvikling af
kommunens
egen tilbudsvifte til borgere
med funktionsnedsættelse

Tema/overordn
et målsætning

Mål

Veje til målet

Status på arbejdet med målet

Der skal arbejdes videre med
at udvikle botilbud
og aktivitetstilb
ud af høj kvalitet inden for
kommunens
egne grænser,
idet det giver
mulighed for at
borgerne kan
forblive
i deres nærmilj
ø og tæt på
deres sociale netværk.

Der oprettes to
fleksible opgangsfællesskaber i kommunen.

Der udarbejdes en
borger- og boliganalyse vedr. borgere i botilbud og
eller aktivitetstilbud.

Der er oprettet en
taskforcegruppe
bestående af nøglemedarbejdere
fra FKC, CEIS
samt medarbejdere og ledelse
fra SHC. Gruppen
har siden december 2010 haft
som opdrag at
finde konkrete
matrikler, som
kan anvendes til
at etablere nye
fleksible boligløsninger til cente-

Der etableres
3 nye bomiljøer/ opgangsfællesskaber i
henholdsvis
Hedehusene,
Høje-Taastrup
og Taastrup.
Der opstartes
et nyt bofæl-

Der arbejdes videre på at indgå forpligtende aftaler
med boligselskaber
i Høje-Taastrup
Kommuner vedr.
etablering af opgangsfællesskaber.
Myndighed og udfø-
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Betegnelse/
overskrift

Tema/overordn
et målsætning

Mål

Veje til målet

Status på arbejdet med målet

Muligheden for
at etablere tilbud i samarbejde med nabokommunerne skal i den
forbindelse
overvejes.

lesskab for
psykisk sårbare på Mølleholmen

rerområder påbegynder etablering af
de nye tilbud inden
for kommunens
grænser eller i
samarbejde med
andre kommuner.

rets borgergrupper.

Der foretages en
evaluering af de
nye tilbud.
Januar 2012-april
2012: Myndighed
og udførerområder
udarbejder et skriftligt idéoplæg samt
en tids- og handleplan vedr. implementering af nye
tilbud inden for
kommunens grænser eller i samarbejde med andre
kommuner.

Kommunens boligselskaber er
siden februar
2011 blevet opfordret til at indtræde i et aktivt
samarbejde med
kommunen omkring oprettelse
af bomiljøer og
opgangsfællesskaber. Det har
resulteret i oprettelsen af følgende
boligprojekter:
1) Der er indgået
aftale med Hedebo Almene Boligselskab om overtagelse af 12 ældreboliger på
Græshøjvej til nyt
bomiljø for psykisk sårbare. 7
lejligheder er
overdraget til Social- og Handicapcenteret pr. 1.
juli 2012. En lejlighed er indrettet
som støttelejlighed for tilknyttet
personale fra socialpsykiatrien.
2) Der er indgået
aftale med organisationsbestyrelsen i KAB og afdelingsbestyrelsen i AKB Taastrup / Valhøj om
oprettelse af bomiljø for psykisk
sårbare og mennesker med ud-
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Betegnelse/
overskrift

Tema/overordn
et målsætning

Mål

Veje til målet

Status på arbejdet med målet

viklingshæmning i
Pælestykkerne fra
november 2011.
Over de næste år
overtager Socialog Handicapcenteret 18 boliger,
hvoraf to reserveres til støttepersonale.
3) Der er indgået
aftale med DAB
og TAB Taastrup
om overtagelse af
to klynger af
ungdomsboliger i
Nørreby, Torstorp
fra november
2011. Klyngerne
indeholder 12 boliger, hvoraf en
reserveres til fællesrum og støttepersonale. Bomiljøerne er oprettet
pr. juli 2012 og er
målrettet til psykisk sårbare unge.
4) Der er indgået
aftale med DAB
og TAB om oprettelse af nyt opgangsfællesskab i
Sønderby for
mennesker med
udviklingshæmning. Opgangsfællesskabet starter op medio august 2012.
For disse bomiljøer planlægges
en række evalueringer i efteråret
2012.
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Betegnelse/
overskrift

Tema/overordn
et målsætning

Mål

Veje til målet

Status på arbejdet med målet

*Se desuden nedenfor
2. Empowerment, udvikling
og fast holdelse af borgernes
ressourcer

Der skal arbejdes videre med
recovery/ Empowerment og
inklusion inden
for socialpsykiatrien og området for udviklingshæmmede.

Borgere skal få
bedre indsigt i
– og værktøjer
til - egen recovery/ empowerment samt
til selv at arbejde for egen
inklusion i
samfundet.

Der iværksættes
kompetenceudviklingsforløb for borgere og medarbejdere i botilbud i Høje-Taastrup Kommune.
Der etableres et
projekt mellem Social- og Handicapcentret og Jobcentret, som skal undersøge mulighederne for beskæftigelse (på forskellige
vilkår

Socialpsykiatrien
etablerer uddannelsestilbud, hvor
psykisk sårbare
mennesker og
medarbejdere
tager på uddannelse sammen.
Socialpsykiatrien
er midt i gennemførelsen af projekt "mød mig",
som omhandler
borgeres mulighed for at tilegne
sig værktøjer til
at håndtere egen
recoveryproces.
(jf. socialpsykiatriens aftalestyring 2012).
Empowermentprojekt igangsættes på botilbuddet
Frøgård Allé (Socialpædagogisk
Enhed for voksne
med udviklingshæmning) Et projekt der vedrører
øget fokus på
borgernes egne
ressourcer, og
personalets muligheder for at
sætte disse ressourcer i spil. (jf.
områdets KVIK
proces 2011).
SHC og JC er på
nuværende tidspunkt i dialog om
øget samarbejde
omkring borgere
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Betegnelse/
overskrift

Tema/overordn
et målsætning

Mål

Veje til målet

Status på arbejdet med målet

med særlige behov – herunder
borgere med misbrug, borgere
med Særligt Tilrettelagt ungdomsuddannelse,
borgere med
hjemløshed som
problem, borgere
med psykisk sårbarhed, samt
borgere på førtidspension.
Høje-Taastrup
Kommune ansøger om midler fra
arbejdsmarkedsstyrelsen til projekt ”brug for alle”, som målrettes borgere på
kontanthjælp i
matchgruppe 3.
* afsnit forsat jf. udvikling af kommunens egen tilbudsvifte til borgere med funktionsnedsættelse:
Udover de bomiljøer, som er planlagt som en del af genopretningsplanen for det specialiserede
socialområde, er Møllergården etableret, som et led i realiseringen af visionen for Socialpsykiatrien.
10 borgere fra det store botilbud Vestervænget er flyttet ud i det fleksible bomiljø Møllergården
oktober 2011. Der er udarbejdet en evaluering af bomiljøet i foråret 2012, som er fremlagt politisk i juni.
Endelig i efteråret 2012 vil nøglemedarbejdere fra ØDC, SHC, CEIS og FKC deltage i et fælles
analysearbejde til udarbejdelse af en 10-årig ejendomsstrategi for SHC. Strategien udarbejdes
med henblik på iværksættelse af endnu en række fleksible tilbud i kommunen over de næste
10 år.
Udover fokus på botilbudsområdet har SHC udarbejdet en borgeranalyse på området for aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (§§ 104 og 103 i LLS). Analysen er udarbejdet med henblik på at vurdere om en evt. hjemtagelse og oprettelse af eget dagtilbud er
fagligt realistisk og økonomisk rentabelt. Afklaring af mulighederne for etablering af evt. nyt
tilbud vil finde sted i efteråret 2012.
Kvalitetskontrakt: Boligsocialt område
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Betegnelse/
overskrift

1. Boligområdernes attraktivitet

Tema/overord
net målsætning

Mål

Veje til målet

Status på arbejdet med målet

At skabe attraktive og
konkurrencedygtige almene boligområder.

At bryde isolationen af de udsatte
boligområder

Udvikle byrum og
infrastruktur, der
kan integrere de
udsatte boligområder i den omkringliggende by

Der er igangsat
områdefornyelsesprojekter i
Taastrup ved Tåstrupgård og i Hedehusene ved
Charlottekvarteret.

Renoveringer af
utidssvarende boligafdelinger

Det skal overvejes, hvordan Gadehavegård kan
integreres bedre i
Høje-Taastrup By i
forbindelse med
udvikling af
”Down-Town”.

At boligerne bliver tidssvarende

At omdanne monofunktionelle
boligområder

Etablering af erhvervsfunktioner
og offentlige
funktioner i boligområderne

Aftaler om renoveringer indgår som
en del af den årlige styringsdialog
med boligorganisationerne. Der er
gennemført renovering i Charlottekvarteret 20052009, i Taastrupgård 2002-2014,
Blåkildegård
2010-2013.
Der er i 2011
etableret et bibliotek i Gadehavegård
Der arbejdes i
samarbejde med
boligorganisationen på at etablere
en restaurant i
Tåstrupgård

2. Modvirke
problemkon-

At forhindre,
at problemer
koncentreres

At skabe en bedre
balance i beboersammensætnin-

Aftaler med boligorganisationerne
om fleksibel ud-

Der er indgået aftaler med boligorganisationerne om
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centration

3. Aktivering af
lokale ressourcer

i bestemte
boligområder

At fremme
socialt velfungerende
almene boligområder

gen i de udsatte
boligområder

lejning i udsatte
boligområder, der
giver fortrinsret til
borgere i arbejde

At skabe en effektiv organisering af indsatsen i
de udsatte boligområder

Udvikle samarbejdet med boligorganisationerne
gennem den årlige styringsdialog

At undgå negativ
omtale af boligområderne

Re-branding af
boligområderne
og en koordineret
strategi for håndtering af negativ
omtale

At beboerne tager
aktivt del i beboerdemokratiet

Indsatser om at
fremme deltagelse i beboerdemokratiet

At beboerne indgår i beboernetværk og bidrager
til at skabe et
velfungerende
boligområde.

At beboerne er
trygge i deres
boligområde.

At få flere væk

Aftaler med boligorganisationerne
om boligsociale
indsatser i de udsatte boligområder.

Kriminalitetsforebyggende indsatser i de udsatte
boligområder

fleksibel anvisning
i de udsatte boligområder, dog med
undtagelse af
DOMEA, som der
stadig arbejdes
med.
Der er siden 2011
gennemført årlige
styringsdialogmøder med samtlige
boligorganisationer, som har afdelinger i HøjeTaastrup Kommune
Der er igangsat et
samarbejde med
det boligsociale
områdesekretariat
om udvikling af
fælles pressestrategier for de udsatte boligområder
Aftaler om fremme
af beboerdemokratiet indgår som
et element i den
årlige styringsdialog med boligorganisationerne
Der er i samarbejde med boligorganisationerne
igangsat boligsociale helhedsplaner i Tåstrupgård,
Charlottekvarteret, Gadehavegård
og Blåkildegård
med støtte fra
Landsbyggefonden.
Der er en løbende
opsøgende gadeplansindsats, en
exitstrategi for
kriminelle, og der
planlægges en
indsats i forhold til
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fra passiv forsørgelse i de udsatte
boligområder.

At børn og unge i
de udsatte boligområder bryder
ud af den sociale
integration
At få flere væk
fra passiv forsørgelse i de udsatte
boligområder.

forebyggelse af
radikalisering.
Som en del af initiativtalen med
regeringen igangsættes et træningsprogram for
unge med aggressiv adfærd (ART) i
Tåstrupgård og
Charlottekvarteret. Aftaler med
boligorganisationerne om eventuel
tv-overvågning i
den årlige styringsdialog
En styrket indsats
for børn og unge i
de udsatte boligområder
Fremskudte beskæftigelsesindsatser

Flyttehjælp til
kriminelle unge,
som har brug for
en ny start.
_____________
_____

Der er etableret
en Heldagsskole i
Tåstrupgård
Der arbejdes på at
etablere et klubtilbud i Tåstrupgård
Der er etableret
en fritidspasordning, der giver
gratis adgang til
kommunernes
klubber og foreninger i op til et
halvt år.
Der er etableret
lektiehjælpscafeeer i de udsatte
boligområder.
Der er i 2011 til
2012 etableret en
fremskudt jobindsats i Charlottekvarteret.
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Fritidsjobsvejledning indgår som
en del af de boligsociale indsatser i
de udsatte boligområder.
Det skal overvejes
at etablere kommunale fritidsjob,
som kan tilbydes
unge fra udsatte
boligområder

Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013
Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012:
Sundhed (voksne)
Betegnelse/

Tema/overordnet
målsætning

Mål

Veje til målet

Sundhedsprofil 2010
viser at det går frem
med sundheden blandt
kommunens borgere,
men der er stadigvæk
alt for mange, der pådrager sig livsforringende eller livstruende
sygdomme, som er
knyttet til usunde levevaner. Flere borgere i
alle aldersgrupper skal
leve sundt, dvs. kvitte
rygning, drikke mindre
alkohol og spise sundere. Desuden og i særlig
grad skal flere HøjeTaastrup borgere være
fysisk aktive.

Der fastlægges en
strategi for forebyggelsesindsatsen i
årene 2012 – 2014.

Høje-Taastrup Kommune
skal fortsætte arbejdet
med at integrere sundhedsfremme i sine kerneopgaver. Byens infrastruktur og rammerne om
hverdagen skal fremme
sundheden og kommunen
skal betjene sine borgere
på en sundhedsfremmende måde.

overskrift
1. Mere sundhed ind i hverdagen!

2. Patientforløb

Alle borgere med en
kronisk sygdom – unge

I den forbindelse
fastsættes resultatmål for andelen af
borgere med sunde
levevaner.

Det sunde valg skal være det nemmest tilgængelige.
Samarbejdet med lokalsamfundets virksomheder, arbejdspladser, foreninger, boligområder
mv. skal styrkes for også
her at fremme de sunde
valg
250 patienter skal i
2012 have gennem-

Fortsætte driften af patientforløbsprogrammerne
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som ældre – skal kunne
få hjælp til at leve med
deres sygdom og klare
sig godt i hverdagen

ført én af de sygdomsspecifikke patientskoler og hertil
knyttede rådgivning
eller den generelle
patientuddannelse.
Samarbejdet med
lokalsamfundets
virksomheder, arbejdspladser, foreninger, boligområder mv. skal styrkes
for også her at
fremme de sunde
valg.

for KOL og diabetes.
Implementere forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme
Gennemføre demensforløbsprogrammet.

200 borgere skal
have deltaget i et
rygestopkursus.
3. Viden om
sundhedsfremme og forebyggelse på
kommunalt niveau

Der er meget lidt evidens inden for forebyggelse. Effekten af forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen
undersøges

Den foreliggende
viden om børns og
unges sundhed skal
samles i en børnesundhedsprofil
Høje-Taastrup
Kommune skal deltager i mindst 3
sundhedsfremmende
projekter, der er tilrettelagt på en sådan måde, at der
kan skabes sikker
viden om effekterne

Høje-Taastrup Kommune
udbygger sit samarbejde
med forskningsinstitutioner med henblik på at
tilrettelægge evidensskabende forebyggelsesindsatser
Høje-Taastrup Kommune
sikrer gennem rammebevillingen på budgettet, at
der er midler til at medfinansiere evidensskabende indsatser.

Socialområdet
Betegnelse/

Tema/overordnet
målsætning

Mål

Der skal arbejdes
videre med at udvikle botilbud
og aktivitetstilbud
af høj kvalitet inden for kommunens egne
grænser, idet det

At oprette et eller to fleksible opgangsfællesskaber/bomiljøer i kommunen.

Veje til målet

overskrift
1. Udvikling af
kommunens egen
tilbudsvifte til borgere med funktionsnedsættelse

At planlægge behovet for
boliger til borgere med
funktionsnedsættelser i et

Der arbejdes videre på at indgå forpligtende aftaler
med boligselskaber
i Høje-Taastrup
Kommuner vedr.
etablering af op-
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giver mulighed for
at borgerne kan
forblive
i deres nærmiljø og
tæt på deres sociale netværk. Muligheden for at etablere tilbud i samarbejde med nabokommunerne skal i
den forbindelse
overvejes.

langsigtet perspektiv

gangsfællesskaber.

At etablere et aktivitetstilbud for handicappede borgere i Høje-Taastrup Kommune.

Der laves en analyse af det kommende behov for
boliger og en plan
for etablering af
boligerne i en 10års horisont.

Der udarbejdes en
analyse af/plan for
etablering af aktivitetstilbud – herunder beskrives
tilbuddets faglige
vision, målgruppen, indhold og
økonomi. Tilbuddet
kan tidligst realiseres fra 2014, men
forarbejdet kan
laves i 2013.

2. Empowerment,
udvikling og fast
holdelse af borgernes ressourcer

Der skal arbejdes
videre med inklusion af borgere med
funktionsnedsættelser i det omkringliggende samfund.

At etablere mindst et konkret projekt som sigter mod
at øge inklusion af borgere
med funktionsnedsættelse i
det omkringliggende samfund.

Der etableres et
samarbejde mellem området for
Fritid og Kultur og
Social- og Handicap, som skal pege
på muligheder for
at bygge bro mellem tilbud i ”normalområdet” og
tilbud i ”specialområdet”. Samarbejdet formaliseres
som et politisk
godkendt projekt.

Boligsocialt område
Betegnelse/

Tema/overordnet

Mål

Veje til målet
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overskrift

målsætning

1. Boligområdernes
attraktivitet

Boligområdernes
attraktivitet, omdømme og konkurrenceevne
skal forbedres

2. Modvirke problemkoncentration

3. Aktivering af lokale ressourcer

Det skal forhindres, at problemer koncentreres
i bestemte boligområder

Lokale menneskelige og økonomiske ressourcer skal aktiveres
i områderne til
løsning af problemerne

Boligområdernes attraktivitet, omdømme
og konkurrenceevne
måles gennem til- og
fraflytningsmønsteret
og ændringer i beboersammensætningen.
Kvantificerbare mål på
bolig-områdeniveau
aftales med hver enkelt
boligorganisation i styringsdialogen, eller i
forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplaner. Der udarbejdes
en boligsocial årsrapport, som viser udviklingen.

Koncentrationen af problemerne måles gennem, hvor stor segregationen er i kommunen, dvs. forskelle mellem boligområderne i
forhold til indkomst og
andelen af beboere på
overførselsindkomst.
Kvantificerbare mål på
boligområdeniveau aftales med hver enkelt
boligorganisation i styringsdialogen, eller i
forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplaner. Vurdering af
indkomstforskelle sker
på baggrund af Kommunernes Års Statistisk
(KÅS).

At lokale ressourcer er
blevet aktiveret måles
gennem antallet af beboere, der involveres i
indsatserne, antallet af
frivillige i boligområderne og andelen af

Samarbejdet med boligorganisationerne sker
gennem en årlig styringsdialog, hvor kommune og boligorganisation gør status for boligorganisationen og
dens udfordringer og
drøfter fremtidige planer og aftaler, herunder
anvisningsaftaler.
Der er indledt et strategisk samarbejde mellem
staten og de kommuner, som har områder
på regeringens ghettoliste. Som en del af samarbejdet indgås initiativaftaler med konkrete
mål for udviklingen i
”ghettoområderne”. Der
udarbejdes initiativaftaler for Tåstrupgård og
Charlottekvarteret.
For at opnå støtte fra
Landsbyggefonden til en
boligsocial indsats, skal
der udarbejdes helhedsplaner, der analyser boligområdets problemer, beskriver hvilke
initiativer der iværksættes, samt opstiller konkrete mål for de boligsociale indsatser. Der er
boligsociale helhedsplaner i Tåstrupgård, Charlottekvarteret, Gadehavegård og Blåkildegård.

I områdefornyelsesprojekter arbejdes der med
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beboere, der oplever at
være en del af fællesskaber. Kvantificerbare
mål på boligområdeniveau aftales med hver
enkelt boligorganisation
i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplaner.

byrum og infrastrukturforbedringer, der kan
integrere udsatte boligområder i den omkringliggende by. Der er områdefornyelsesprojekter
i Taastrup ved Tåstrupgård og i Hedehusene
ved Charlottekvarteret.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af
amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr.
136 af 24. februar 2009), § 62.
Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan
træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk
Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker og skal gengive temaer
og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret,
jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.
Information
Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på
www. brugerinformation.dk
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt
for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for
borgerne.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013
for Social- og Sundhedsområdet godkendes.
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Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2012
Fraværende: Marjan Ganjjou
Sag nr. 4
Anbefales.
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5. Status på den Kriminalpræventive indsats 07-08-2012 - 27-082012 - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/33926
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2012
Fraværende: Marjan Ganjjou
Sag nr. 5
Godkendt.
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