Aktivitets- og samværstilbud, SEL § 104 (visiteret)
Frederikssund Kommune 2017
Lovgrundlag

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

Formål med
indsatsen

Formålet er at tilbyde en målrettet indsats med henblik på. udvikling og vedligeholdelse af den enkelte borgers funktionsevne samt kompensering og
omsorg ved behov i et miljø præget af aktivitet og samvær.

Målgruppe

Tilbuddet gives til borgere med behov for en langvarig indsats under trygge og
genkendelige rammer, når de kan profitere af/har brug for:
•

•
•
•

Indhold

Udvikling og vedligeholdelse af færdigheder samt oplevelse af livskvalitet i
et trygt miljø.
Særlig omsorgsmæssig støtte i løbet af dagen.
Socialt samvær og aktiviteter i et fællesskab, hvor der er mulighed for at
udfolde sig sammen med andre.
Et tilbud, der er mere støttende og kompenserende end beskyttet
beskæftigelse.

Der er i aktivitets- og samværstilbuddene behov for kontinuitet og
omfattende hjælp, støtte og omsorg i forbindelse med almindelige daglige
funktioner. Samtidig er der fokus på samarbejde og udvikling af den enkeltes
muligheder og kompetencer, således at denne støttes i at tage styring i eget
liv efter evne.
Tilbuddet kan eksempelvis tilbyde:
•
En målrettet pædagogisk og sundhedsfaglig indsats, der støtter, hjælper
og styrker borgerens muligheder for at håndtere hverdagens gøremål såsom spisning, fysisk og sanse- motorisk træning, sprogstimulation,
personlig pleje, medicinadministration og kreative aktiviteter.

•

Fokus på udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk,
herunder støtte til fritidsaktiviteter og aktiv livsstil (eksempelvis
idrætsforeninger og klub).

•

Tæt samarbejde og fælles målsætning med øvrige samarbejdspartnere
omkring borgeren.

Tilbuddet kan gives i kombination med STU/beskyttet beskæftigelse efter
servicelovens § 103.
Omfang og
varighed

Den enkelte borgers behov og ønsker samt Frederikssund Kommunes
serviceniveau og en faglig vurdering bestemmer ydelsens omfang og varighed.
Tilbuddet gives på hverdage - 2 til 5 dage om ugen på baggrund af en
individuel vurdering

Tildeling

På baggrund af borgerens ansøgning, foretager sagsbehandleren sammen

med borgeren, en funktionsudredning, som klarlægger om borgeren har
behov for at udvikle, vedligeholde og/eller undgå tab af færdigheder og
sociale kompetencer på få, enkelte, flere eller de fleste funktionsområder
(Voksenudredningsmetoden =VUM).
VUM eller en lignende funktionsudredning skal altid ligge til grund for tildeling
af indsatsen uanset hvilken kommune, der indstiller til tilbuddet.
Udredningen udmunder i en afgørelse, der betyder, at kommunen enten
bevilger eller giver borgeren afslag.
Levering af
ydelsen

I Frederikssund Kommune kan der som udgangspunkt ikke visiteres til
aktivitets- og samværstilbud i anden kommune, medmindre at:
•
•
•

Borgeren har ophold i en anden kommune.
Borgerens kompleksitet ikke kan tilgodeses i Frederikssund Kommunes egne
tilbud eller
Der er manglende kapacitet på ansøgningstidspunktet

Tilbuddet skal være godkendt og optaget på www.tilbudsportalen.dk
Kvalitetskrav til
leverandøren

Frederikssund Kommune stiller krav om:

Handleplan og
indsatsmål

Borgere, der får bevilget et aktivitets- og samværstilbud skal tilbydes en
handleplan efter servicelovens § 141.

• At medarbejderne/kontaktpersonerne er i besiddelse af relevant pædagogisk og
sundhedsfaglig uddannelse tilpasset den enkelte borgers kompleksitet.
• At kontrakten med ekstern leverandør kvalitetsikres juridisk i Frederikssund
Kommune
• At leverandøren dokumenterer indsatsen, således at denne bliver gennemskuelig
og anvendelig ved vurdering af målopfyldelse.

Det er sagsbehandleren i borgerens handlekommune, der er ansvarlig for at
tilbyde og udarbejde handleplanen i samarbejde med borgeren.
§141 Handleplanen skal angive:
•
•
•
•

Formål med indsatsen.
Hvilken indsats der er nødvendig for at nå målet.
Den forventede varighed af indsatsen.
Andre særlige forhold vedrørende boform, Beskæftigelse, personlig hjælp,
behandling, hjælpemidler mv.

Leverandøren er forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan/pædagogisk
handleplan sammen med borgeren med klare mål (SMART- mål), handlingsanvisninger og evalueringer, der samlet tydeliggør, hvordan anvisningerne i §
141 handleplanen imødekommes.
Hvis borgeren ikke har en § 141 handleplan, skal der i bestillingen til leverandøren være opsat formål og mål for indsatsen.
Opfølgning

Der følges løbende op på indsatsen jf. bevillingens udløb dog minimum 1 x

årligt, hvor der foretages en vurdering af, om tilbuddet fortsat er relevant.
Borgerens
egenbetaling

Borgerens betalingskommune afholder udgiften til befordring for personer med
betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er visiteret til et
aktivitets- og samværstilbud.

Taksten inkluderer alle beskrevne ydelser og aktiviteter. Dog må der ved
deltagelse i arrangementer, ture mv. påregnes betaling. Deltagelse heri er
frivillig.

