
 
 

Kvalitetsstandard - Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104 
Målgruppe:  
  

Borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer, der er over 18 år, 
men har behov for  

• socialt samvær og aktiviteter i fællesskab med 
ligestillede  

• aktiverende støtte og omsorg   
• træning i daglige funktioner  
• miljøskift fra boligen  

 
Målgruppen for aktivitets- og samværstilbud er i 
udgangspunktet borgere med ringe eller slet ingen 
erhvervsevne.  
 
Disse borgere får tilbud om aktivitets- og samværstilbud med 
henblik på at øge livskvaliteten i dagligdagen.  

 
Det er således - i udgangspunktet - ikke muligt at få bevilget et 
aktivitets- og samværstilbud, hvis borgeren har tilbud om 
beskyttet beskæftigelse.  

   
Borgeren kan dog altid anvende de åbne/uvisiterede tilbud 
 

Formål med ydelsen:  
  

Formålet med tilbuddet er  
• At borgeren opretholder eller forbedrer sine færdigheder  
• At øge borgerens livskvalitet gennem samvær med 

andre  
• At borgeren får et øget livsindhold med valgmuligheder 

og medindflydelse.  
 

Kriterier for tildeling af 
ydelsen:  
  

Ydelsen tilbydes borgere som ikke kan tage imod andre af 
samfundets fritids- eller beskæftigelsestilbud, herunder 
beskyttet beskæftigelse, foreninger, sportsaktiviteter, klubtilbud 
o.l. 
 



Indhold:  
  
  

Aktivitets- og samværstilbud består af en række forskellige 
aktiviteter bestående af alt fra almindeligt samvær til mere 
beskæftigelseslignende aktiviteter.  
 Aktiviteterne kan f.eks. være   

• Sansestimulerende træning   
• Træning i almindelig dagligdags levefunktioner  
• Socialt samvær  
• Udflugter  
• Motion  
• Madlavning  
• Samtale  

 
Aflønning: Der ydes ikke aflønning i aktivitets- og samværstilbud. 

Ydelsens omfang: Som udgangspunkt kan tilbydes borgere en halvtidsplads, 
svarende til 15 timer om ugen.  
 
Vurdering foretages individuelt ud fra borgerens konkrete 
situation.  
 
Endvidere vil borgerne blive vurderet konkret og individuelt, 
ift. om det er muligt at tilgodese deres behov via andre tilbud, 
eksempelvis uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, frivillige 
organisationer, foreningsliv eller på bostedet med de andre 
beboere. I den samlede vurdering indgår også en 
behovsvurdering ud fra alder og funktionsniveau. 
 

Handleplan efter 
servicelovens § 141:  

Der udarbejdes en handleplan efter servicelovens § 141, for 
aktivitets- og samværstilbud når der visiteres til tilbuddet. 
 
§141 handleplanen for andre ydelser (bostøtte eller botilbud) 
kan også indeholde oplysninger om anvendelse af åbne tilbud. 
 

Visitation:  
   
  
  
  

Visitationen i Psykiatri og Handicap træffer beslutning om 
aktivitets- og samværstilbud indstilling fra borgerens 
sagsbehandler.  
  
Borgerens behov for tilbud om aktivitets- og samværstilbud skal 
være veldokumenteret, f.eks. i form af lægeudtalelser, 
psykolog/psykiatererklæringer og lignende erklæringer eller 
udtalelser fra interne og eksterne samarbejdspartnere.  
  

Sagsbehandlingsfrist  
  

Sagsbehandlingstiden for bevilling af aktivitets- og 
samværstilbud er 4 uger.  
  



Tilrettelæggelse af ydelsen:  Som udgangspunkt tilrettelægges/tilbydes ydelsen i Bornholms 
Regionskommunes egne tilbud. 
 

Befordring: Udgifter til borgerens befordring fra hjemmet til visiterede 
aktivitets- og samværstilbud afholdes af kommunen.  
 
Hvis borgeren ikke er i stand til at transportere sig til tilbuddet 
på egen hånd, sørger kommunen for borgerens transport via 
IBB (integreret brugerbefordring).   
  
Udgiften hertil afholdes af kommunen.  
 
Det er sagsbehandler der vurderer hvorvidt borgeren kan 
transportere sig selv på egen hånd. 
 

Betaling for ydelsen:  Bornholms Regionskommune betaler den fastsatte takst for 
benyttelsen af pladsen i tilbuddet.  
 
Der kan være egenbetaling for borgeren forbundet med 
selvvalgte aktiviteter. 
  

Opfølgning og tilsyn:   
  

I forbindelse med det årlige handleplansmøde, følges der op på 
borgerens aktivitets- og samværstilbud, for at sikre, at tilbuddet 
opfylder formålet.    
  

Lovgrundlag:  
  

Servicelovens § 104 og § 105.  
Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om 
særlig støtte til voksne.  
  

Afgørelse, klage og 
ankemulighed:  

Der kan klages over kommunens afgørelse om bevilling af 
aktivitets- og samværstilbud. Klagen sendes til Psykiatri og 
Handicap, som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen 
fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn inden 4 
uger fra modtagelsen af klagen.  
  

Godkendt dato:  
  

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 26. september 
2016 
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