KVALITETSSTANDARD
Aktivitets- og samværstilbud
Serviceloven § 104
LOVGRUNDLAG

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og
samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale
problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

FORMÅL

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er, at der
med udgangspunkt i den enkelte borgers nedsatte
funktionsevne eller særlige sociale problem, tilbydes
aktivitet eller samvær, som sigter mod at støtte til opretholdelse, forbedring eller udvikling af den enkeltes
personlige færdigheder eller livsvilkår.
Formålet kan overordnet være støtte at opretholde, forbedre eller udvikle sine personlige, praktiske og/eller
sociale færdigheder.
Med opretholde menes, at den enkelte borger bevarer
sit nuværende funktionsniveau.
Med forbedring menes, at borgeren på enkeltstående
områder kan forbedre sig, uden det medføre væsentlig
forbedring af pågældendes samlede funktionsevne.
Med udvikling menes, at borgeren udvikler sit generelle funktionsniveau og derved opnår en større selvstændighed og eventuelt opnår en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.
Formålet med aktivitets- og samværstilbud er som udgangspunkt et eller flere af følgende:






At borgeren øger sin livskvalitet gennem muligheden for at indgå i en meningsfuld hverdag
med indhold, struktur og sociale relationer
At vedligeholde, stimulere og udvikle borgerens
psykiske, fysiske eller sociale funktioner
At støtte borgeren i at opnå identitet, selvværd
og tryghed
At træne og guide borgeren i brug af egne ressourcer
At sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. december 2018
Godkendt i Beskæftigelsesudvalget den 9. januar 2019

Side 1 af 6

og personlige plan
I Brønderslev Kommune er det bærende princip hjælp
til selvhjælp på både det praktiske, personlige og sociale plan. Omdrejningspunktet er at fremme borgerens
aktive deltagelse i socialt samvær i samfundet, hvorfor
kommunens bistand som udgangspunkt foregår i grupperegi.
INDHOLD

Et aktivitets- og samværstilbud kan fx indeholde:
 Motionsaktiviteter
 Daglige praktiske gøremål
 Daglige personlige gøremål
 Ude-liv
 Sociale arrangementer
 Hobbybetonede aktiviteter
Indholdet i det konkrete tilbud tilrettelægges af personalet det pågældende sted i samarbejde med gruppen
af brugere, så det imødekommer gruppens behov og
særlige interesser.
Aktivitets- og samværstilbuddet er altid afstemt med
den enkelte borgers fysiske og mentale formåen, hvorfor de enkelte tilbud kan have forskelligt indhold.
Aktivitets- og samværstilbuddet kan også være individuelt tilrettelagt, hvis borgerens funktionsevne og/eller
sociale problemer er af en sådan karakter, at det er
åbenbart, at vedkommende ikke kan profitere af et tilbud i gruppe med andre borgere.
Aktivitets- og samværstilbud som tager sigte på udvikling af konkrete funktionsområder kan være:
 Et særligt taleundervisningsforløb
 Et At-lære-at- leve-med kursus
 Psykoedukationsforløb
 Forældre-kursus
 Kæreste-kursus
Det indgår ikke i støtten at:
 udfører foretager aktiviteter uden borgerens aktive deltagelse
 borgeren ledsages efter servicelovens § 97
Da aktivitets- og samværstilbuddet defineres som et
dagtilbud, kan det ikke kombineres med andre visiterede dagtilbud.
Samarbejde mellem leverandører af tilbud efter §§
85, 107 eller 108
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Når borgeren modtager andre ydelser efter serviceloven, skal indsatsen tilrettelægges i et samarbejde
mellem de tilknyttede leverandører.
Kørsel til og fra visiteret aktivitets- og samværstilbud
Brønderslev Kommune afholder udgiften til kørsel for
borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det skal fremgå af § 141-handleplanen, hvilket transportmiddel borgeren har fået bevilget. Bevilget transport afholdes af Brønderslev Kommune og administreres som udgangspunkt af tilbuddet.
MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER

Et visiteret aktivitets- og samværstilbud kan tildeles
personer med svære funktionelle problemer. Dvs. borgere som har komplekse og varige problemer med væsentligt behov for støtte.
Følgende kriterier skal være opfyldt, før borgeren er i
målgruppen for at blive bevilget et aktivitets- og
samværstilbud:
 Borgeren skal være fyldt 18 år
 Borgeren skal have betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
 Borgeren skal have svære eller fuldstændige
problemer (funktionsniveau D-E)
Brønderslev Kommune tilbyder ikke aktivitets- og
samværstilbud til borgere, som ingen, lette eller moderate problemer har på de konkrete områder, der ydes
socialpædagogisk støtte til (funktionsniveau A-C). Der
skal dog altid foregå en konkret individuel vurdering af
borgerens ressourcer og behov.
Der er tale om borgere, som kan have et udviklingspotentiale, men typisk også har behov for kompenserende ydelser. Ofte er borgeren ikke altid i stand til at opsøge hjælp.
Ydermere tildeles et visiteret aktivitets- og samværstilbud til personer med et fuldstændigt funktionelt problem. Dvs. borgere med meget komplekse og varige
problemer med behov for omfattende og/eller særlig tilrettelagt støtte.
Borgeren kan være bosat i et botilbud eller botilbudslignende tilbud, men kan også modtage støtte iht. § 85
i eget hjem. Hvis borgeren bor i et botilbud eller botil-
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budslignende tilbud, leveres aktivitets- og samværstilbuddet, som udgangspunkt, som en integreret del af
botilbuddet, og kaldes et helhedstilbud.
Hvis borgeren har særlige behov eller specifikke udviklingsmuligheder, som ikke kan imødekommes i helhedstilbuddet, kan der bevilges et andet konkret og
tidsafgrænset aktivitets- og samværstilbud.
OMFANG/VARIGHED

Aktivitets- og samværstilbuddet gives som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. I nogle tilbud vil der
være mulighed for at visitere til hele eller halve pladser
afhængig af behov.
Omfang tildeles ud fra en individuel vurdering af borgerens ressourcer og behov og skal ses i sammenhæng
med øvrige visiterede ydelser. Konkret aftales omfanget på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte borgeres behov, muligheder og evner.
Aktivitets- og samværstilbud, der visiteres med sigte på
udvikling af konkrete funktioner, har som udgangspunkt
en varighed af 3 måneder. Efter de 3 måneder laves en
opfølgning, hvor der en foretages konkret vurdering af
de fortsatte udviklingsmuligheder, og der kan evt. ske
forlængelse af tilbuddet i yderligere 3 måneder.
Aktivitets- og samværstilbud der visiteres med sigte på
opretholdelse eller forbedring af borgerens generelle
funktionsniveau, har som udgangspunkt en varighed af
1 år og vil blive fulgt op på minimum en gang årligt. Opfølgningen vil ofte ske samtidig med opfølgning af andre støtteforanstaltninger.

TILDELING

Visitationen, Det Specialiserede Område sagsbehandler for borgere fra 30 år, og for borgere under 30 år
sagsbehandler Ungecenter.
På baggrund af borgers ansøgning foretager kommunens visitation en funktionsvurdering, som klarlægger,
om borgeren har behov for at udvikle, fastholde og/eller undgå tab af færdigheder og sociale kompetencer
på få, enkelte, flere eller de fleste funktionsområder.
Denne vurdering udmunder enten i, at kommunen bevilger eller giver borgeren afslag på støtte.

LEVERING AF INDSATS

Borgere, som ikke er omfattet af helhedstilbud kan visiteres til aktivitets- og samværstilbud på psykiatri- og
handicapområdet eller på Brønderslev Rusmiddelcenter.
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Der kan også være tale om private tilbud beliggende i
Brønderslev Kommune.
Hvis borgeren bor i botilbud eller botilbudslignende tilbud leveres aktivitets- og samværstilbud som udgangspunkt som et helhedstilbud – dvs. som en integreret del
af botilbuddet.
Indsatsen er ikke omfattet af frit leverandørvalg.
KVALITETSKRAV TIL LEVERANDØR

Krav til leverandør:
Med afsæt i § 141-handleplanen udarbejdes en pædagogisk plan, som løbende opdateres i fælles omsorgssystem (Nexus). Ved private leverandører fremsendes
plan og opdateringer til sagsbehandler.
Leverandøren skal sikre, at nødvendige oplysninger
dokumenteres i den elektroniske omsorgsjournal. Ved
private leverandører sendes dokumentation til sagsbehandler.
Leverandøren har pligt til at kontakte sagsbehandler,
hvis borgers funktionsniveau ændrer sig i løbet af bevillingsperioden.
Leverandøren skal primært have ansat medarbejdere
med socialpædagogisk eller anden sundhedsfaglig uddannelse.
Tilbud igangsættes hurtigst muligt, efter at leverandør
har modtaget kontrakt fra myndighed.

OPFØLGNING

Ved aktivitets- og samværstilbud, som er visiteret med
henblik på udvikling af konkrete funktionsområder, vil
der være tæt opfølgning, dvs. efter minimum 3 måneder.
Ved øvrige aktivitets- og samværstilbud vil der én gang
årligt blive fulgt op på, om bevillingen fortsat modsvare
borgerens behov.

SÆRLIGE FORHOLD

Pris
Aktivitets- og samværstilbuddet er gratis, men der
opkræves betaling for frivillige tilvalgte aktiviteter, der
ikke indgår som en del af tilbuddets dagligdags aktiviteter. Det kan fx være særlige materialer, mad, entré
og transport i forbindelse med udflugter.
Samarbejde mellem leverandører af tilbud efter §
85, § 107 eller § 108
Når borgeren modtager andre ydelser efter serviceloven, skal indsatsen tilrettelægges i et samarbejde
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mellem de tilknyttede leverandører.
Kørsel til og fra visiteret aktivitets- og samværstilbud
Brønderslev Kommune afholder udgiften til kørsel for
borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det skal fremgå af § 141-handleplanen, hvilket transportmiddel, borgeren har fået bevilget. Bevilget transport afholdes af Brønderslev Kommune, og administreres som udgangspunkt af tilbuddet.
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