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1. Temadrøftelse - Socialudvalget - januar 2014
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget
Sagsnr.: 13/27739

Baggrund
Introduktion til Socialudvalget oplæg ved Centerchef for Social- og Handicapcenteret
På Socialudvalgets møde den 14. januar 2014 holder centerchef Susanne Strandkjær oplæg
om organisering, visioner og udfordringer på Socialudvalgets område samt orienterer om
kommende temaer.
Oplægget vil indeholde følgende:

•
•
•
•
•

Hvilke målgrupper har vi at gøre med på det specialiserede socialområde?
Hvilke tilbud driver kommunen på det specialiserede socialområde?
Hvordan har den økonomiske udvikling været siden 2010 og hvad er der gjort for at
bringe udgifterne ned?
Hvordan placerer kommunen sig i udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner?
Hvilke visioner er der for området og hvad indeholder den langsigtede omstillingsplan?

Introduktionen er en del af Byrådshøjskolen og der tages bl.a. afsæt i budgetbemærkningerne.
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2. Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 14-01-2014
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget
Sagsnr.: 13/27739

Baggrund
Godkendelse af dagsorden
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3. M - Meddelelser - Socialudvalget - Januar 2014
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget M
Sagsnr.: 13/27739

Bilag:
1 Åben Opfølgning på udgifter til ekstraordinære istandsættelser på Thorsholm

539/14
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4. A - Indmeldelse i Sund By Netværket - ÆSU, SU
Sagstype: Åben
Type:
Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget A
Sagsnr.: 13/22842

Baggrund
Ved budget 2014 blev det besluttet at opprioritere sundhedsindsatsen. Med denne sag skal Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget tage stilling til, om Høje-Taastrup Kommune skal
melde sig ind i Sund By Netværket. At være en del af Sund By Netværket, giver mulighed for
at styrke den lokale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats og få mere sundhed for pengene samtidig med at det sender et stærkt signal om, at sundhed prioriteres højt i kommunen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget godkender, at
1. Høje-Taastrup Kommune indmelder sig i Sund By Netværket, og
2. udgiften på 42.000 kr. pr. år finansieres af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse.
Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af budget 2014 er det prioriteret, at Høje-Taastrup Kommune skal sætte fokus på ulighed i sundhed og arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, der skitseres i KKR Hovedstadens rammepapir fra 2013, som Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreudvalget har tilsluttet sig 05-03-2013. Sund By Netværkets aktiviteter er baseret på viden om,
hvad der virker, og hvordan man skaber bedre sundhed for borgerne. Medlemskabet vil derfor
understøtte Høje-Taastrup Kommunes arbejde med at udvikle en styrket sundhedsindsats for
borgerne.
Det er Sund By Netværkets mission at understøtte det danske folkesundhedsarbejde ved at
skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner og nationale aktører på folkesundhedsområdet. Medlemmerne af Sund By Netværket beslutter ved indmeldelsen politisk at indgå
i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.
Sund By Netværket består af 55 kommuner, 2 regioner og fire nationale samarbejdspartnere;
Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed – Syddansk Universitet, Kommunernes
Landsforening og Danske Regioner. Sund By Netværket er desuden medlem af WHO’s europæiske Healthy Cities Network.
Sund By Netværket har udpeget 4 indsatsområder, som skal medvirke til, at netværket realiserer sine mål:

•
•
•
•

Samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af politikområder internt i
kommunen og på tværs af landet.
Lighed i sundhed ved at skabe gode muligheder for et sundt liv for alle borgere.
Strukturel forebyggelse for derved at øge effekten af forebyggelsesindsatsen.
Styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

Som medlem af Sund By Netværket vil Høje-Taastrup Kommune få mulighed for at indgå i fagligt relevante temagrupper og projekter. Derudover vil kommunen på tværs af fagcentre få adgang til netværkets mange konferencer, temadage, kurser og arrangementer for politikere.

5

Socialudvalget
14. januar 2014

Medlemmer af Sund By Netværket forpligter sig til at sætte sundhed højt på den sociale, økonomiske og politiske dagsorden.
Ved indmeldelsen i Sund By Netværket skal Høje-Taastrup Kommune give politisk tilsagn til
medlemskabet. Samtidig forpligter kommunen sig til fremadrettet at arbejde med borgerinddragelse, danne en lokal tværsektoriel styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse og arbejde med udvalgte sundhedstemaer lokalt.
Endvidere stiller Sund By Netværket krav til, at medlemskommunerne har en sundhedspolitik.
Høje-Taastrup Kommunes Sundhedspolitik blev vedtaget i 2006. Derudover har Høje-Taastrup
Kommune en Sundhedsstrategi 2012-2014, der udpeger konkrete indsatsområder og aktiviteter for sundhedsindsatsen.
Kommunen skal ved indmeldelsen tilslutte sig to temaer, som kommunen ønsker at deltage i.
Administrationen foreslår, at kommunen tilslutter sig temaet ”Kost og Fysisk aktivitet”, da det
vil understøtte kommunens arbejde med den overvægtsudfordring, der tydeligt fremgår af
sundhedsprofilen for Høje-Taastrup. Derudover vil tilslutning til temaet ”Sundhed på tværs”
være relevant, i og med det kan bidrage til det tværgående samarbejde om sundhed i HøjeTaastrup Kommune. Fremadrettet vil administrationen løbende justere deltagelsen i temagrupper og aktiviteter i forhold til, hvad der er aktuelt og fagligt relevant.
Økonomi
Det årlige kontingent til Sund By Netværket afhænger af indbyggertallet i medlemskommunen.
I 2014 skal Høje-Taastrup Kommune betale 42.000 kr.
Beløbet afholdes indenfor det eksisterende budget gennem puljen til sundhedsfremme og forebyggelse.
Bilag:
1 Åben Tiltrædelsesdokument Sund By Netværket

262944/13
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5. A - Aftaler med boligorganisationerne om mål og indsatser - SU
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget A
Sagsnr.: 13/1671

Baggrund
Høje-Taastrup Kommune skal, ifølge lov om almene boliger, afholde årlige styringsdialogmøder
med hver enkelt boligorganisation i kommunen, hvor der aftales mål for boligafdelingerne.
Den sidste styringsdialog blev afholdt i april 2013. Efter møderne har der været en proces omkring udarbejdelse af skriftlige aftaler mellem boligorganisationen og kommunen om konkrete
mål og indsatser for 2014. Det er disse aftaler, der bliver lagt frem til godkendelse i denne sag.
Aftalerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, når de er godkendt.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender de otte aftaler med boligorganisationerne godkendes.
Sagsfremstilling
Boligorganisationer som deltog i styringsdialogen
Administrationen har holdt styringsdialogmøder med alle otte boligorganisationer i kommunen:
·
·
·
·
·
·
·
·

Høje-Taastrup Boligselskab
Tåstrup Almennyttige Boligselskab
Lejerbo Høje-Tåstrup
Hedebo Almene Boligselskab
Boligselskabet AKB Taastrup.
Boligforeningen AAB
Danske Funktionærers Boligselskab smba (Domea)
Den almene andelsboligforening VIBO.

Centrale konklusioner fra møderne omkring samarbejde i 2013-2014
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 5/3 2013 tre generelle temaer for møderne.
Tema 1: Samarbejde om uværdige boliger
Socialpsykiatrien har igangsat en indsats i forhold til uværdige boliger. Det kan være boliger
der lugter af råddenskab, er så rodede, at de er brandfarlige, eller er så beskidte, at de ikke er
til at lave mad i. Boligerne er placeret rundt omkring i kommunen, men hovedsagligt i de almennyttige boligområder. Formålet med tiltaget er at bekæmpe og forebygge problemet, ved
at skabe et samarbejde, der går på tværs af kommunens centre, regionens behandlingsansvarlige, lokalpoliti og boligforeninger.
Alle boligselskaber var positive over for samarbejde. Enkelte selskaber arbejder selv med at
forebygge sådanne boliger og har forskellige etablerede ordninger. Der er derfor taget initiativ
til et samarbejde mellem Socialpsykiatrien og boligorganisationerne om uværdige boliger.
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Tema 2: Høje-Taastrup Kommune ønsker at få større udnyttelse af den kommunale
anvisningsret
Høje-Taastrup Kommune har arbejdet på at gøre den boligsociale venteliste kortere ved at
skærpe optagelseskriterierne. Dette skal sikre, at kun de allermest trængende borgere får en
plads på listen.
Men Høje-Taastrup Kommune har stadig behov for flere boliger til borgere på ventelisten. En
faktor, som gør dette vanskeligt, er den nuværende praksis for anvisning, hvor hver fjerde bolig automatisk bliver tildelt til kommunen. Dette medfører, at boligernes størrelse og pris ikke
altid matcher kommunens generelle behov. I 2012 fik Høje-Taastrup Kommune anvisningsret
til 182 boliger, og 101 boliger blev sendt retur.
Høje-Taastrup Kommune og boligorganisationerne aftalte at drøfte videre, om man kan øge
udnyttelsen af den kommunale anvisningsret, ved fx at øremærke de små boliger, som boligselskabet anviser til Høje-Taastrup Kommune. Både Fritid & Kulturcentret og de enkelte boligorganisationer er nu ved at undersøge de kriterier de boliger, Høje-Taastrup Kommune ønsker
at få anvist, skal have (huslejeniveau, værelsesantal og antal kvadratmeter).
Tema 3: Samarbejde om klima og energiforbrug
Siden 2008 har Høje-Taastrup Kommune været klimakommune, og kommunen tog temaet
med i styringsdialogen allerede i 2011. På styringsdialogmødet i 2013 har kommunen taget
temaet op igen med ønsket om at indgå konkrete aftaler med boligorganisationerne. Aftalerne
skal være simple og have præcise målsætninger og forpligtigelser, evt. i form af en reducering
af energiforbruget med 2 % årligt. I samarbejdet skal de enkelte boligorganisationer overveje
klima og forbrug, følge energiforbruget i de enkelte afdelinger samt opfordre beboerne til at
være energibeviste.
Boligorganisationerne vil gerne indgå overordnede, strategiske mål i et samarbejde om klima
og energi. Flere af boligorganisationerne har allerede miljø- og energiforbedring på dagsordenen. De arbejder med klima- og miljøorienterede tiltag, bl.a. miljørigtige renoveringer og nybyg, og oplyser beboerne om besparelser på energiforbruget. Der er derfor taget initiativ til et
samarbejde med boligorganisationerne om klima- og energiaftaler.
Aftalerne med boligorganisationerne
I styringsdialogaftalerne for 2014 (vedlagt som bilag) er boligorganisationerne blevet bedt om
at beskrive deres konkrete mål og indsatser i forhold til de fem landsdækkende målsætninger
for den almene boligsektor. Styringsmålsætningerne er inden for følgende temaer:
·
·
·
·
·

Økonomi og drift
Ledelse og beboerdemokrati
Udlejning
Boligafdelinger
Nybyggeri og renoveringer

Bilag:
1 Åben 276008-13_v1_Aftale, Hedebo.pdf

5683/14

2 Åben 275152-13_v1_Aftale, Vibo.pdf

5682/14

3 Åben 269842-13_v1_Aftale, DFB.pdf

5681/14

4 Åben 194028-13_v1_Aftale, AAB.pdf

5680/14

5 Åben 107698-13_v1_Aftale, AKB Taastrup.pdf

5679/14

6 Åben 107693-13_v1_Aftale, Taastrup Almennyttige Boligselskab.pdf

5678/14
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7 Åben 107678-13_v1_Aftale, Høje-Taastrup Boligselskab.pdf

5677/14

8 Åben 107669-13_v1_Aftale, Lejerbo.pdf

5675/14
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6. I - Afprøvning af social færdighedstræning i gruppe-regi - SU
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget I
Sagsnr.: 13/24005

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget fik 05-11-2013 forelagt en orientering om at Socialpsykiatrien i
Høje-Taastrup Kommune ønskede, at indgå i Socialstyrelsens 19 M-pulje, som har fokus på at
styrke og udvikle kvaliteten i kommunernes socialfaglige tilbud til borgere med primært svære
psykiske lidelser. På daværende tidspunkt var den økonomiske ramme desværre ikke afklaret
endnu, ift. hvor stort et beløb af Socialstyrelsens samlede budgetramme, Høje-Taastrup Kommune kunne få andel i og derfor kunne Social- og Sundhedsudvalget ikke træffe en godkendelse af budgettet. Tilskudsfordelingen er nu opgjort.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender, at
1. Indholdet i projekt ”Afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder overfor borgere med svære psykiske lidelser” godkendes
2. Der til politikområdet Sociale serviceydelser, gives en udgiftsbevilling på 1,024 mio. kr.
i 2014, 828.000 kr. i 2015 og 548.000 kr. i 2016 og at merudgiften finansieres ved en
tilsvarende indtægtsbevilling (Statstilskud) på 1,024 mio. kr. i 2014, 828.000 kr. i 2015
og 548.000 kr. i 2016, således at projektet er udgiftsneutralt for Høje-Taastrup Kommune.
Sagsfremstilling
På møde i maj 2013, besluttede Byrådet at gennemføre en besparelse i Høje-Taastrup Kommunes socialpsykiatri. En besparelse, der udmøntes ved at omdanne den nuværende individuelle § 85 støtte for nogle borgere, til at tilbyde § 85 støtte i gruppeforløb.
Høje-Taastrup Kommune socialpsykiatri søgte i den forbindelse om, at blive projektkommune i
Socialstyrelsens 19 M-pulje, hvis formål er at øge kvaliteten i de kommunale rehabiliterende
indsatser overfor borgere med svære psykiske lidelser. Socialstyrelsen har tilkendegivet, at
Høje-Taastrup Kommune er udvalgt som projektkommune.
Høje-Taastrup Kommune skal, under forudsætning af Byrådets godkendelse, sammen med 9
andre kommuner afprøve metoden ”Social færdighedstræning i grupperegi”. Social færdighedstræning er en dokumenteret og manualiserede evidensbaseret metode, som udvikler og
fastholder sociale færdigheder hos borgere med svære psykiske lidelser.
Nærværende sag redegør kort for projekt ” Afprøvning af rehabiliterende og recoveryunderstøttende evidensbaserede metoder overfor borgere med svære psykiske lidelser”. Dette
med henblik på politisk prioritering og godkendelse af projektets indhold og økonomiske ramme.
Projektbeskrivelse:
Henover en 3-årig periode afprøver og implementerer socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune den evidensbaserede og manualiserede metode socialfærdighedstræning i grupper. Det
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er en metode, der integrerer den rehabiliterende og recovery-orienterede tilgang i arbejdet
med mennesker med en psykiatrisk lidelse.
Målet med socialfærdighedstræning i grupper er, at skabe progression i borgerens recovery
proces, så denne bliver i stand til klare sig helt uden eller med mindre indgribende indsatser fra
det offentlige og deltage aktivt i samfundet.
Derudover er det et mål, at medarbejderne i socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune tilegner sig viden og redskaber til at arbejde udviklingsorienteret, helhedsorienteret og rehabiliterende i samarbejdet med borgeren.
Projektets målgruppe er borgere, som er visiteret ud fra Voksen Udrednings Metoden (VUM) og
som samlet set har et funktionsniveau B, C og D, da disse borgere har svære psykiske lidelser
og som giver stort behov for social færdighedstræning.
Projektet gennemføres i perioden efteråret 2013 til efteråret 2016 med Socialstyrelsen, som
den overordnet ansvarlige og med ekstern evaluator tilknyttet hele forløbet. Projektet er 100
% finansieret af Socialstyrelsen på nær 60.000 kr. i 2016, som forventes at kunne afholdes
indenfor Social- og Handicapcentrets nuværende budget.
Økonomi
Socialstyrelsen har bevilget et statstilskud til Høje-Taastrup Kommune på 195.000 kr. i 2013,
829.000 kr. i 2014, 828.000 kr. i 2015 samt 548.000 kr. i 2016.
Socialpsykiatrien vil ikke kunne nå at indhente Byrådets godkendelse til afholdelse af udgifter
og indtægter i 2013. Derfor forudsættes det, at Social- Børne- og Integrationsministeriet godkender, at tilskuddet på 195.000 kr. i 2013 kan overføres til 2014.
Socialstyrelsen kræver, at, Projektkommunen forpligter sig til at deltage aktivt i dokumentations og evalueringsaktiviteter: Evalueringen vil kunne gennemføres indenfor den nuværende
budgetramme.
Der forventes ikke at blive afledte udgifter for kommunen, efter at projektet er afsluttet.
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7. I - Endelig godkendelse af Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - ISU, SU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget I
Sagsnr.: 13/9775

Baggrund
Byrådet besluttede 28-05-2013 at sende ”Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet”
til høring blandt alle de interessenter, der er involveret i Børne- og Ungepolitikken. Strategi og
indsatsplanen indgår som et tillæg til Høje-Taastrup Kommunes sammenhængende børne- og
Ungepolitik.
Strategi- og indsatsplanen er revideret med de indkomne høringssvar, og med denne sag skal
Byrådet tage stilling til, om det kan endeligt godkende Strategi- og indsatsplanen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Institutions- og Skoleudvalget og Socialudvalget indstiller, at Byrådet godkender Høje-Taastrup Kommunes reviderede ”Strategi- og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet”.
Sagsfremstilling
Strategi- og indsatsplanen er revideret med de indkomne høringssvar, og med denne sag skal
byrådet tage stilling til, om det kan endelig godkende den”.
Strategiplanen er udarbejdet i samarbejde med VISO, som er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISO har ydet
kvalitetssikring og været faglig konsulent på planen.
Ifølge Serviceloven er kommunen forpligtiget til at udarbejde en plan for en sammenhængende
Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet. Administrationen har på baggrund heraf
udarbejdet forslag til en Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet, som målretter
indsatsen og udstikker rammerne for, hvordan Høje-Taastrup Kommune arbejder for at forebygge ungdomskriminalitet.
Strategien og indsatsplanen har særligt fokus på:

•
•
•

Tidlig indsats.
Fælles koordineret indsats.
Inddragelse af forældre og den kriminalitetstruede unge.

Med udgangspunkt i ovenstående fokusområder er der udpeget tre indsatser: En generel, specifik og individorienteret indsats. Strategi- og indsatsplanen er vedlagt som bilag 1. hvor de tre
indsatsområder beskrives.
Strategi- og indsatsplanen overfor ungdomskriminalitet har været sendt til høring blandt de
interessenter, der er involveret i Børne- og Ungepolitikken. Oversigt over høringssvar til Strategi- og indsatsplanen er vedlagt som bilag 2.
Administrationen har modtaget høringssvar fra Familieafdelingens LokalMED og SektorMED i
Børne- og Ungerådgivningscenter, Skolebestyrelsen samt MED-udvalg fra Selsmoseskolen,
Med-udvalget fra Borgerskolen samt Blåkildegård.
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Strategi- og indsatsplanen er rettet til med henblik på at skærpe fokuspunkter i planen på baggrund af de indkomne høringssvar. Blandt andet finder administrationen det vigtigt, at HøjeTaastrup Kommune understøtter forældrenetværkssamarbejde, som en del af det forebyggende arbejde på det generelle niveau. Forældrenetværk er derfor fremhævet i strategiplanen,
som en vigtig forudsætning for en god forebyggelse af ungdomskriminalitet samt udgangspunkt for trivselsfremmende initiativer.
Derudover har de indkomne høringssvar været generelt positive overfor Strategi- og indsatsplanen, idet der samtidig har været stillet forslag til indsatsområder i planen. Forslagene fremgår i bilag 2. Administrationen vurderer, at der er igangsat en række initiativer og projekter,
som understøtter de forskellige forslag til indsatsområder, som der peges på i høringssvarene.
Administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår også i bilag 2.
Bilag:
1 Åben 29. april Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet

108383/13

2 Åben Oversigt over høringssvar til Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet.

281712/13
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8. A - Status på den kriminalpræventive indsats 26-11-2013 - 0601-2014 - SU,ISU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 13/26352
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