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Aktivitets- og samværstilbud 
Kvalitetsstandard 2023 
 
Hvad er formålet med støtten? 
I Haderslev Kommune ønsker vi at møde mennesker med respekt, nysgerrighed og empati. Den støtte du får, skal tage 
udgangspunkt i det, der er mest værdifuldt for dig. Vi ved, at langt de fleste mennesker ønsker at bestemme over deres eget liv. 
og leve uafhængigt af kommunal hjælp. Vi er dog opmærksomme på, at det ikke altid kan lade sig gøre. Derfor vil vi i Haderslev 
Kommune gøre vores ypperste for støtte dig, når du har brug for hjælp og har vanskeligt ved at klare hverdagens opgaver selv.  
 
Målet med støtten er, at du hjælpes til at klare dig selv. Haderslev Kommunes medarbejdere kommer og løser opgaverne 
sammen med dig. Vi arbejder rehabiliterende og støtter dig i selv at udføre opgaverne og hjælper der, hvor du ikke kan selv. Du 
kan også få støtte og vejledning til at løse opgaver, som det svært at overskue på egen hånd. Du er selv med til at tilrettelægge 
støtten og løse de enkelte opgaver, og vi finder fælles løsninger i samarbejde med dig og dine nærmeste. Det er vigtigt, at 
kommunens støtte gør en positiv forskel, og at du, i samarbejde med kommunen, kan leve et selvstændigt, meningsfuldt og 
værdifuldt liv.   
 
I kvalitetsstandarden beskrives det, du kan få støtte til. 
 
 
En kvalitetsstandard – hvad er det? 
En kvalitetsstandard er et redskab til at formidle de regler og retningslinjer, hvor Byrådet i Haderslev Kommune udfylder den 
lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Kvalitetsstandarden beskriver målet med støtten, og hvem den kan tilbydes. Den er 
dermed med til at give et godt grundlag for at vurdere, om du er berettiget til at modtage støtte, og et grundlag for sikre dig og 
andre borgere en ensartet sagsbehandling.  
 
Der er i kvalitetsstandarderne tale om et vejledende niveau. Det betyder, at der i udmålingen af støtten tages udgangspunkt i 
den beskrevne kvalitetsstandard samtidig med, at der altid foretages en konkret og individuel vurdering af dit støttebehov. Den 
individuelle vurdering vægter altid højest i udmålingen af støtten, fordi vi som kommune gerne vil støtte dig med det, der er 
værdifuldt for dig.  
Støtten kan i nogle tilfælde ligge højere og i andre tilfælde lavere end beskrevet i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarderne er 
udtryk for det niveau, der vil være gældende i langt de fleste situationer.   
 
Kvalitetsstandarderne er udtryk for den faglige strategi, som Haderslev Kommune arbejder efter, hvor målet er, at du støttes i at 
udvikle egne kompetencer og dermed får mulighed for at leve et mere selvstændigt liv og indgå i sociale fællesskaber. Den 
faglige strategi er baseret på den rehabiliterende tilgang, fordi vi respekterer, at vi kun er på besøg i dit liv.   
 
Kvalitetsstandarderne vil gælde både i forhold til nye ansøgninger og for dig, som i dag modtager tilbud efter de omhandlede 
paragraffer i Lov om Social Service. Det betyder, at igangværende forløb vil blive revurderet ud fra kvalitetsstandarderne, hvis dit 
støttebehov efter den nye kvalitetsstandard og ud fra en konkret individuel vurdering giver anledning hertil.   
 
Indsatserne tilrettelægges ud fra en forståelse af, at voksne med sociale og psykiske problemer og/eller misbrug skal have 
mulighed for at leve et liv med livskvalitet, selvhjulpenhed og selvstændighed i så høj en grad som muligt. Der skal være fokus 
på at øge dine muligheder for at mestre egen hverdag og for også at kunne bo så selvstændigt som muligt. 
Kvalitetsstandarderne bidrager til at præcisere, hvordan dette kan omsættes til praksis, inden for de givne økonomiske rammer.  
 
Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
 
 
 
Ansøgning 
Hvis du ønsker at søge om et aktivitets- og samværstilbud, skal du henvende dig til Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed i 
Haderslev Kommune. 
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Voksenudredningsmetoden (VUM) 
Ved ansøgninger vil vi foretage en vurdering af din samlede situation, og din socialrådgiver vil foretage en konkret og individuel 
vurdering af dit behov for støtte. Som metode for udredning heraf anvender vi Voksenudredningsmetoden (VUM). Det er en 
metode, som er udviklet af Socialministeriet og Kommunernes Landsforening.  
 
Du skal være opmærksom på, at vurderingen af din ansøgning baserer sig på det materiale og viden, vi har fra din ansøgning og 
dig, samt den viden og oplysninger vi kan få fra andre instanser. Det kan for eksempel være sygehus, din læge, Jobcentret med 
videre. Det er dog dig, der skal give os lov til at indhente og anvende sådanne oplysninger. Hvis der er oplysninger, der kan 
underbygge, at du har behov for støtte, kan det være til gavn for dig at lade os få adgang hertil.  
 
Vi beder kun om de oplysninger, der er relevante for din ansøgning. Det er dig og kun dig, der kan give os tilladelse til at få 
disse oplysninger, og du kan altid sige nej.  
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Kvalitetsstandard for aktivitets- og 
samværstilbud  
 
Lovgrundlag 
Lov om Social Service § 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 med indsatsen 
Et visiteret aktivitets- og samværstilbud har til formål at opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder og livsvilkår, og 
derigennem skabe en øget livskvalitet for dig. 
 
Tilbuddet vil som udgangspunkt have et udviklende, rehabiliterende og/eller som minimum vedligeholdende sigte. 
Tilbuddet kan dog også have et miljøskiftende sigte. 
 
 
Målgruppe og vigtige betingelser for tildeling 
For at være omfattet af målgruppen skal du være tilkendt førtidspension på det tidspunkt, hvor du får tilbuddet. Derudover skal 
du have en betydelig nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, som betyder, at du har brug for støtte til at indgå i 
sociale fællesskaber og aktiviteter.  
 
Hvis du kan få dækket behovet for støtte på anden og mindre indgribende vis og/efter anden lovgivning, vil du ikke være i 
målgruppen for et visiteret aktivitets- og samværstilbud. 
  
Anden og mindre indgribende vis er fx frivillige tilbud, støtte du kan få eller opretholde i sociale netværk, fritidsinteresser og 
kulturliv eller åbne værestedstilbud efter Lov om Social Service § 104. 
 
I vurderingen af om du kan bevilges et § 104 tilbud, ser vi blandt andet på:  

• din fysiske og psykiske funktionsevne  
• dit behov for særlige foranstaltninger 

 
Vi tager altid udgangspunkt i den hjælp, du ellers modtager, uanset om det er fra kommunen eller fra dit private netværk, og 
foretager en individuel og konkret helhedsorienteret vurdering af din funktionsnedsættelse, og det deraf afledte støttebehov. 
 
 
Indhold 
Aktivitets- og samværstilbud tilbydes på et af kommunens beskyttede værksteder eller i tilknytning til et botilbud.  
 
Visiteret aktivitets- og samværstilbud tildeles som udgangspunkt som en hel- eller en halvtidsplads. Tildelingen sker via en 
socialrådgiver i Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed. 
 
På en fuldtidsplads kan du benytte tilbuddet i hele åbningstiden, som er: 
Mandag – torsdag: kl. 8-15.45 
 
På en halvtidsplads kan du benytte tilbuddet på én af nedenstående måder:  

• to hele dage  
• formiddage  
• eftermiddage 
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Aktivitets- og samværstilbuddet kan indeholde tilbud om: 
• Fysiske og sociale aktiviteter 
• Rådgivning 
• Vejledning 
• Samtaler 
• Aktiviteter af sundhedsfremmende karakter 
• Kreative aktiviteter 
• Sansestimulerende aktiviteter 
• Støtte til personlig pleje 

 
Værkstederne er lukket tre uger i sommerferien. Der er også lukket i efterårsferien (uge 42) samt mellem jul og nytår. Derudover 
kan der være enkelte, andre lukkedage i løbet af året. 
 
 
Indsatsen omfatter ikke 
 

• Socialpædagogisk støtte 
• Genoptræning og vedligeholdende træning 
• Behandling 
• Psykologisk, terapeutisk eller lignende støtte 
• Ledsagelse  
• Integrationsbistand 
• Opsøgende støtte  

 
 
Handleplan efter Lov om Social Service § 141:  
Hvis du ikke har en handleplan efter Lov om Social Service § 141, vil vi tilbyde dig, at der udarbejdes en handleplan i forbindelse 
med bevilling af visiteret aktivitets- og samværstilbud. 
  
Handleplanen er et samarbejdsredskab, der indeholder konkrete mål, som er knyttet til den/de indsats (-er), du modtager. 
 
Der sker en løbende opfølgning på tilbuddet. 
 
 
Leverandør  
Aktivitet- og samværstilbud leveres af Haderslev Kommunes egne aktivitets- og samværstilbud.  
  
I ganske særlige tilfælde kan Haderslev Kommune vælge en anden leverandør.  
Du kan ikke frit vælge en anden leverandør. 
 
 
Tilrettelæggelse af indsatsen 
Aktivitets- og samværstilbud tilrettelægges og gives i et nært samarbejde med dig. 
 
 
Betaling for indsatsen 
Du skal ikke betale for tilbuddet. 
 
Du kan blive bedt om at medbringe forplejning og personlige 
fornødenheder. 
 
Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til værksteder.  
Du kan dog søge om en kørselsordning efter en konkret individuel vurdering. Kommunen skal afholde udgiften til 
kørselsordningen (taxa/bus). 
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Afgørelse, klage og ankemulighed 
Myndighed i Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed træffer afgørelse om beskyttet beskæftigelse på baggrund af en 
ansøgning fra dig.  
 
Dit behov for støtte skal være udredt og veldokumenteret, fx i form af statuserklæring fra egen læge, 
psykiater/psykologerklæringer eller lignende erklæringer fra interne og eksterne samarbejdspartnere.  
 
Socialrådgiveren i Myndighed fremsender en skriftlig afgørelse til dig.  
 
Afgørelsen kan være en bevilling eller et afslag. 
 
I afgørelsen fremgår begrundelse for beslutningen, og hvis det er en bevilling, fremgår formål og mål med den bevilligede 
indsats.  
 
Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage over den indenfor 4 uger efter, at du har modtaget den. Klagen skal du sende til 
Haderslev Kommune, Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed. 
 
Hvis du klager, vil vi vurdere din ansøgning på ny med de oplysninger eller indsigelser, du giver os. 
 
Hvis den endelige afgørelse er uændret, sender vi afgørelsen til dig på ny og sender samtidig din klage og sagens akter til 
Ankestyrelsen. Så vil Ankestyrelsen se på din klage og efterprøve vores afgørelse. 
 
 
Sagsbehandlingsfrist  
Vi behandler din ansøgning, så hurtigt som muligt. Alt efter, hvor meget vi skal undersøge og udrede, kan sagsbehandlingstiden 
for afgørelse om visiteret aktivitets- og samværstilbud være op til 8 uger.  
 
 
Opfølgning og tilsyn  
Opfølgning på bevillingen sker som minimum første gang efter et halvt år.  
 
Herefter følges op efter behov og som udgangspunkt én gang årligt, hvor der sker en vurdering af, om målene er opfyldt.  
 
Bevillingen ophører: 

• Hvis formålet med støtten er opfyldt, og de opstillede mål er nået. 
• Hvis formålet med støtten og målene ikke har den forventede effekt. 
• Hvis du ikke samarbejder om de opstillede mål. 
• Hvis du flytter på plejehjem. 

 
Det er kommunen, der vurderer og træffer afgørelse om ophør. 
 
Du vil naturligvis få besked omkring opfølgning på fra din socialrådgiver. 
 
Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuelle ændringer i din funktionsevne, som kan påvirke dit behov for støtte. 
 

 
  

 

 Handicap, Socialpsykiatri og 

Myndighed 

Christian X’s Vej 39 

6100 Haderslev 

Besøg Haderslev Kommunes 

Hjemmeside på 

www.haderslev.dk  

https://www.haderslev.dk/
https://www.haderslev.dk/
https://www.haderslev.dk/
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