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Kvalitetsstandard for samværstilbud jf. Serviceloven § 104 
 

1. Hvad er ydelsens 
lovgrundlag? 

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 

 
Vejl. 10 af 15-02-2011 om særlig støtte til voksne (Vejledning 
nr. 5 til Serviceloven). 

2. Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes 
livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod personer med 

behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Aktivitets- 

og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et 

fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. 

3. Hvilke aktiviteter 
indgår i ydelsen? 

Aktivitets- og samværstilbud tilbydes i praksis under mange 

betegnelser, hvor væresteder, sociale cafeer, varmestuer og 
daghjem er nogle af de almindeligste. 

Følgende eksempler kan indgå i de ydelser, der leveres i 
aktivitets- og samværstilbud: 

• Socialt samvær og træning 

• Støtte og omsorg 

• Træning i almindelige levefunktioner og madordning 

• Arrangementer af forskellige karakter 

• Støttende samtaler og vejledning i personlige forhold 

 
Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er 
visiteret til et aktivitets og samværstilbud. 

4. Hvilke aktiviteter 
indgår ikke i ydelsen? 

Specifikke individuelle støtteordninger. 

5. Leverandør Lejre Kommune har u-visiteret tilbud i Socialpsykiatrisk Center, 
Huset Horsager, til psykisk sårbare. 

 
Tilbuddet skal fremgå af tilbudsportalen. 

 
Lejre Kommune visiterer som udgangspunkt til dagtilbud med 
tæt beliggenhed på borgerens bopæl, det er en forudsætning at 

borgerens behov og indsatsformål imødekommes. 
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6. Hvem kan modtage 
ydelsen? 

Målgruppen er borgere over 18 år, med betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk nedsat funktionsevne, eller borgere med særlige 
sociale problemer. 

 
Lejre Kommune foretager altid en individuel konkret vurdering 
af, om borgeren er omfattet af målgruppen. 

 
Målgruppen til de visiterede tilbud er borgere, der har så store 
begrænsninger, at de ikke kan deltage i beskyttet beskæftigelse. 

7. Hvordan ansøges om 
ydelsen? 

U-visiterede tilbud 

I Lejre Kommune tilbydes et u-visiteret tilbud for borgere med 

psykiske udfordringer i Huset Horsager. 
Der er ingen krav om dokumentation på diagnoser og 
funktionsnedsættelser. 

 
Visiterede tilbud 
Rådgiveren i Team Social Service kontaktes, hvor efter der vil 

blive afholdt samtaler og lavet en udredning, hvor 

voksenudredningsmetoden bliver anvendt som redskab. 

8. Ydelsens indhold og 
omfang 

Tilbuddet skal medvirke til, at de borgere der kommer i 

tilbuddet, kan få mulighed for at komme hjemme fra og deltage i 

sociale aktiviteter på et sted, hvor der er mulighed for at udfolde 
sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. 

 
Visiterede tilbud gives ud fra individuel konkret vurdering, og 

kan variere fra 1 – 5 dage pr uge, og er som udgangspunkt et 
tilbud i dagtimerne. 

 
Der henvises til punkt 3 for indhold. 

9. Kompetencekrav Aktivitets- og samvær tilbud skal være godkendt af Socialtilsyn 
og fremgå af Tilbudsportalen. 

10. Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandlingsfrist 20 uger 

11. Opfølgning Der foretages en opfølgning en gang pr. år, på de visiterede 
tilbud. 

12. Særlige forhold  

13. Klagemuligheder Der kan klages over Lejre Kommunes afgørelse om bevilling. 
Klagen sendes til Team Social Service, Center for Job & Social, 
som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, 
videresendes klagen til Ankestyrelsen inden 4 uger fra 

modtagelsen af klagen. 

 
Klage over sagsbehandlingen: 
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 Klage over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel 

eller personalets udførelse af praktiske opgaver kan ske ved 
henvendelse til ledelsen. 

 
Borgerrådgiveren 

Der er endvidere mulighed for, at borgeren kan klage til Lejre 

Kommunes borgerrådgiver. 
Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger: 

 
Lejre Kommune 

Borgerrådgiveren 
Lejrevej 15 

4320 Lejre 
Telefon 46 46 44 20 

 

Godkendt den 07.03.2016 


