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Kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud, servicelovens § 104 

Lovgrundlag 

Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige 

færdigheder eller livsvilkår 

Formål 

Formålet med et aktivitets- og samværstilbud er: 

 at sikre, at borgeren får mulighed for samvær og aktivitet 

 at borgeren får mulighed for at bruge, udvikle og vedligeholde sine potentialer bedst muligt. 

 at skabe aktiviteter i hverdagen, der udfordrer og udvikler borgerens sociale, psykiske, 

intellektuelle og motoriske færdigheder 

 at tilbyde borgeren aktiviteter med henblik på, at borgerne indbyrdes opnår fælles aktiviteter i 

det omfang det er muligt. 

Indhold 

Udgangspunktet er altid, at borger er fuldtid i aktivitets- og samværstilbud – 5 dage om ugen.  

Der kan være hensyn iht. til den enkelte borger der gør, at der er behov for faste hjemmedage/timer, hvor 

en konkret og individuel vurdering danner grundlag for omfanget.   

 

Aktivitets- og samværstilbud skal gennem meningsfulde aktiviteter og socialt samvær, motivere og 

opfordre borgeren til inklusion i fællesskaber. 

 

Tilbuddet skal give borgeren mulighed for at skabe relationer til ligestillede borgere og oplever tryghed i en 

genkendelig og forudsigelig hverdag. 

 

Gennem aktivitet og samvær støttes og motiveres borgeren i udvikling af identitet og sociale færdigheder. 

 

Tilbuddet skal ligeledes understøtte borgeren i at opleve aktiviteterne, som en del af det daglige liv og yde 

støtte og vejledning med sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter 

Målgruppe 

Målgruppen for aktivitets- og samværstilbud er borgere fra 18 år. Der er tale om borgere, som:  

 Har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.  

 Har brug for et dagtilbud for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.  

 

Ved gentagne afbud fra borgerens side, vil sagsbehandleren altid gå i dialog med borgeren og leverandøren 

for at afdække årsagen hertil, og det vil blive vurderet om tilbuddet skal fortsætte.  

 



Sagsbehandlingstid  

6 uger fra ansøgnings tidspunkt til afgørelse. 

Målgruppe vurdering 

Ansøgning om socialpædagogisk støtte skal sendes til handicapogpsykiatri@vejen.dk med en beskrivelse af 

borgers udfordringer og evt. diagnoser.  

På baggrund af borgerens ansøgning, foretager socialrådgiver en funktionsvurdering efter 

Voksenudredningsmetoden (VUM), som klarlægger, om borgeren er omfattet af målgruppen, og hvor 

borgers behov for aktivitets- og samværstilbud bedst kan tilgodeses.  

Målene vil fremgå af en § 141-handleplan, såfremt borgeren ønsker denne udarbejdet. Alternativt vil 

borgerens mål fremgå af myndigheds bestilling samt indsatsplan til leverandøren. 

Der er mulighed for at etablere en 14 dages praktik for, at afprøve aktivitets- og samværstilbud.   

Aktivitets- og samværstilbud iværksættes hurtigst muligt efter visitation til tilbuddet. 

Levering af indsats 

Vejen Kommune kan tilbyde aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet.  

Vejen Kommune har følgende interne tilbud: 

- Kærhøj 

- Nørrevang 

I Vejen Kommune kan der som udgangspunkt ikke visiteres til aktivitets- og samværstilbud i anden 

kommune, medmindre; borgeren har ophold i en anden kommune, borgerens kompleksitet ikke kan 

tilgodeses i Vejen Kommunes egne tilbud eller manglende kapacitet på ansøgningstidspunktet. 

Tilsyn 

Leverandøren skal arbejde tæt sammen med myndighedsafdelingen, der giver tilbagemeldinger ved 

problemer med, at levere den bestilte indsats eller ved behov for ændringer i indsatsen.  

Det er et krav, at leverandøren dokumenterer sin indsats. 

Opfølgning 

Som udgangspunkt følger Vejen Kommune op på aktivitets- og samværstilbud mindst 1 gang årligt, i forhold 

til om indsatsen, indsatsformål og indsatsmål fortsat er relevant. 

Det er også typisk i forbindelse med opfølgningsmøde, at det lovpligtige individuelle tilsyn gennemføres, 

som en del af opfølgningen. 

Godkendt, den 

mailto:handicapogpsykiatri@vejen.dk

