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Formålet med ydelsen 

Formålet er, at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen, og vedrører særligt de borgere der har behov for socialt 
samvær og aktiviteter i dagligdagen.  

  
Aktivitets- og samværstilbud sikrer borgeren social kontakt og mulighed for at opretholde eller forbedre personlige 
færdigheder og/eller livsvilkår. Borgeren får mulighed for at komme hjemmefra og  have noget indhold i sin hver-
dag.  

  
Der findes både visiterede tilbud og uvisiterede aktivitets- og samværstilbud. 
 

Lovgrundlag

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

Målgruppe for ydelsen 

Målgruppen er borgere fra 18 år, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. Borgerens funktionsniveau er for dårligt til at benytte tilbud om beskyttet beskæftigelse som dagtilbud.  

 
Kommunen er forpligtet til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud til borgere, som ikke kan benytte tilbud efter an-
den lovgivning.  

  
Når borgeren når folkepensionsalderen vurderer kommunen, om borgeren kan profitere af et af kommunens almin-
delige dagtilbud til ældre. Hvis borgeren, evt. med socialpædagogisk støtte, er i stand til at benytte kommunens eget 
dagtilbud for ældre, vil dette blive tilbudt.  

 
Man kan få tilbud om klubtilbud/aftenklub, selvom man samtidig har et tilbud om beskyttet beskæftigelse.  
 
Borgere, der bor i botilbud efter servicelovens § 108, tilbydes som udgangspunkt ikke klubtilbud efter servicelovens 
§ 104, da fritidstilbud er indeholdt i botilbuddets aktiviteter.  

  
Som udgangspunkt er målgruppen borgere, som i udredningen efter voksenudredningsmetoden har moderate pro-
blemer (2), svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i forhold til temaet socialt liv. 
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I den samlede faglige vurdering vil borgeren have svære problemer (D) eller fuldstændige problemer (E). Det skyl-
des, at disse borgere vurderes til at have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. Formålet vil derfor være at de enten opretholder eller udvikler sociale og personlige færdigheder eller 
opnår øget livskvalitet. Tilbuddet kan også være målrettet borgere med moderate problemer (C), hvis det vurderes 
at have en forebyggende virkning.  

  
Målgruppen omfatter ikke borgere med ingen problemer (A) eller lette problemer (B). Det skyldes, at disse borgere 
ikke vurderes til at have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og 
samtidig har behov for at opnå et socialt fællesskab. 
 
 

Ydelsens indhold og omfang 

Indhold  
Tilbuddet tilrettelægges i høj grad ud fra den enkelte borgers behov og ud fra en helhedsbetragtning om, hvad bor-
geren skal have af indhold i hverdagen.  
 
Indholdsmæssigt er aktivitets- og samværstilbud meget fleksibelt og kan eksempelvis være socialt samvær, madord-
ning, værkstedsaktiviteter, arrangementer, støttende samtaler.  
 
Aktiviteter og samvær planlægges og udøves i tæt samarbejde med borgeren og dagtilbuddet ud fra den pædagogiske 
plan.  

  
 
Omfang  
Aktivitets- og samværstilbud ligger som udgangspunkt i dagtimerne 3-4 dage om ugen. 
 
Hvis borgeren bor hjemme hos sine forældre, vil tilbuddet som udgangspunkt være 5 dage om ugen.  
 
Som udgangspunkt tilbydes man ikke aktivitets- og samværstilbud, hvis man har et tilbud om beskyttet beskæfti-
gelse eller et fritidstilbud efter andre bestemmelser.  
 
Der kan i nogle særlige tilfælde, være grundlag for at tilbyde et aktivitets- og samværstilbud fx et klubtilbud eller et 
aftentilbud i tilknytning til et dagtilbud. Det er særligt, hvis borgeren bor hjemme hos forældrene, og omfanget af 
dagtilbuddet ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme behovet for socialt samvær. 
 
Aktivitets- og samværstilbud kan også bevilges som ydertimer til et tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannel-
se (STU tilbud), hvis det vurderes, at borgeren ikke er i stand til at være alene i hjemme om eftermiddagen, ind til 
forældrene kommer fra arbejde. 
 
Hvis borgeren hen over 3 måneder har haft en fremmøde procent under 80, foretages der en vurdering af, om bor-
geren fortsat er  i målgruppen for tilbuddet, eller om der evt. skal foretages en regulering af indholdet eller af antal-
let af dage. 
 

Sagsbehandlingstid 

8 uger fra ansøgningstidspunktet til afgørelsen. 
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Leverandør  

Kommunen vælger leverandør og tilbuddet skal fremgå af Tilbudsportalen.  
 

Kommunen samarbejder blandt andet med JAC Vestegnen i Brøndby Kommune, og der vil som udgangspunkt blive 
peget på et af deres tilbud. 
 
 

Betaling  

Borgeren betaler selv for kost, materialeforbrug, udgifter i forbindelse med arrangementer mv., afhængig af klubtil-
bud.  
 

Der kan opkræves betaling for medlemskab af klub. 
 
 

Opfølgning 

Der følges som udgangspunkt op én gang årligt.  
  

Hvis borgeren bor i et længerevarende botilbud eller tilsvarende, følges der op på dagtilbuddet samtidig med, at der 
følges op på botilbudsdelen. 
 
 

Særlige bemærkninger 

Befordring/befordringsgodtgørelse ydes efter regler fastsat af bekendtgørelse efter servicelovens § 105.  
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En borger kan både klage over kommunens afgørelser og over selve sagsbehandlingen. Det er som udgangspunkt 
kun den borger, afgørelsen eller sagsbehandlingen retter sig mod, der kan klage.  
  
En klage kan fremsættes skriftligt såvel som mundtligt. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter af-
gørelsen er modtaget. Kommunen genvurderer afgørelsen på baggrund af klagen. Fastholdes afgørelsen fremsendes 
klagen og sagens akter til behandling i Ankestyrelsen med kopi til borgeren.  
  
Klager over sagsbehandlingen behandles som udgangspunkt af nærmeste leder, medmindre klagen er stilet til an-
dre.  
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