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Aktivitets- og samværstilbud 

Serviceloven § 104
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Hvad er aktivitets- og samværstilbud? 
I et aktivitets- og samværstilbud, tager vi udgangspunkt i din nedsatte funktionsevne eller 
særlige sociale problem.  

Vi tilbyder aktivitet eller samvær, som sigter mod at støtte dig til at opretholde, forbedre 
eller udvikle dine personlige færdigheder eller livsvilkår.  

Formålet kan overordnet være at støtte dig i at opretholde, forbedre eller udvikle dine 
personlige, praktiske og/eller sociale færdigheder, for at du bevarer dit nuværende 
funktionsniveau.  

Formålet kan også være, at du på enkeltstående områder kan forbedre dig, uden det 
medfører væsentlig forbedring af din samlede funktionsevne.  

Du kan også udvikle sit generelle funktionsniveau og derved opnå en større 
selvstændighed og eventuelt opnå en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er som udgangspunkt et eller flere af følgende: 

• At du øger din livskvalitet gennem muligheden for at indgå i en meningsfuld hverdag 
med indhold, struktur og sociale relationer.  

• At vedligeholde, stimulere og udvikle dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. 
• At støtte dig i at opnå identitet, selvværd og tryghed.  
• At træne og guide dig i brug af egne ressourcer. 
• At sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan.  
I Brønderslev Kommune er det bærende princip hjælp til selvhjælp på både det praktiske, 
personlige og sociale plan. Omdrejningspunktet er at fremme din aktive deltagelse i socialt 
samvær i samfundet, hvorfor kommunens bistand som udgangspunkt foregår i grupperegi.  

Hvem kan få aktivitets- og samværstilbud? 
Følgende kriterier skal være opfyldt, før du kan få bevilget et aktivitets- og samværstilbud:  

• Du skal være fyldt 18 år.  
• Du skal have betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer.  
Du kan være bosat i et botilbud eller botilbudslignende tilbud, men kan også modtage 
støtte efter § 85 i eget hjem.  

Hvordan får du aktivitets- og samværstilbud? 

Når du får behov for hjælp 
Hvis du på et tidspunkt får behov for hjælp, skal du, en af dine pårørende eller eventuelt 
din læge kontakte Brønderslev Kommune. 

Er du fyldt 30 år eller modtager du førtidspension skal du kontakte: 

Visitationen – Det Specialiserede Område 
Rådhusgade 5 

9330 Dronninglund 

Telefon: 
9945 4421 
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Telefontid: 
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 14.00 

Fredag kl. 8.00 – 13.30 

Er du under 30 år, skal du kontakte: 

UngeCentret 
Kornumgårdsvej 16 
9700 Brønderslev 

Telefon: 
9945 4705 

Telefontider: 
Mandag-onsdag kl. 8.00 - 15.00 

Torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 14.00 

Eller kan du sende din ansøgning til: 

Brønderslev Kommune 
Visitationen, Det Specialiserede Område eller UngeCentret 

Ny Rådhusplads 1 
9700 Brønderslev 

Du kan også sende din ansøgning til: 
Digital Post 

Når du har ansøgt, kontakter vi dig for at aftale tid til en samtale. Efter samtalen laver vi en 
samlet faglig vurdering, som danner grundlag for dit støttebehov. 

Herefter modtager du en skriftlig afgørelse. 

Hvis du får bevilget indsatsen, iværksættes den senest 14 dage efter. 

Bevilling af hjælpen 

Sådan vurderer vi dit behov for hjælp 
I Visitationen tildeler vi altid hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af din samlede 
situation og behov.  

Vurderingen sker i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. 

Herefter modtager du et afgørelsesbrev, hvor du kan se, hvad du har fået bevilget hjælp til, 
og hvad vi ikke kan give hjælp til. 

Hvis du får et afslag, sender vi altid en begrundelse med og en klagevejledning. 

Klager 
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal vi senest have modtaget din klage indenfor 4 
uger. Herefter har vi 4 uger til at revurdere afgørelsen. 

Fastholder vi vores oprindelige afgørelse, eller giver vi dig delvist medhold, sender vi 
klagen videre til Ankestyrelsen. 

https://post.borger.dk/
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Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid: Op til 8 uger. 

Omfang/varighed 
Omfang tildeles ud fra en individuel vurdering af bl.a. dine ressourcer og behov og skal ses 
i sammenhæng med øvrige visiterede ydelser.  

Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for varigheden af aktivitets- og 
samværstilbuddet.  

Tilbuddets funktion og effekt bliver løbende vurderet af myndighed. Første gang efter 3 
måneder. 

Et aktivitets- og samværstilbud kan fx indeholde:  

• Motionsaktiviteter  
• Sundhedsfremmende aktiviteter  
• Daglige praktiske gøremål.  
• Daglige personlige gøremål.  
• Ude-liv.  
• Sociale arrangementer.  
• Hobbybetonede aktiviteter.  
Indholdet tilrettelægges af personalet det pågældende sted, i samarbejde med gruppen af 
brugere, så det imødekommer gruppens behov og særlige interesser.  

Aktivitets- og samværstilbuddet er altid afstemt efter din fysiske og mentale formåen, 
hvorfor de enkelte tilbud kan have forskelligt indhold.  

Aktivitets- og samværstilbuddet kan også være individuelt tilrettelagt, hvis din 
funktionsevne og/eller sociale problemer gør, at det er tydeligt, at du ikke kan profitere af 
eller indgå i et gruppetilbud med andre borgere.  

Aktivitets- og samværstilbud som tager sigte på udvikling af konkrete funktionsområder 
kan være:  

• Et særligt taleundervisningsforløb.  
• Et at-lære-at-leve-med-kursus.  
• Psykoedukationsforløb.  
• Forældre-kursus.  
• Kæreste-kursus.  
• Det indgår ikke i støtten at:  
• udfører foretager aktiviteter uden din aktive deltagelse.  
• du ledsages efter servicelovens § 97.  
• Da aktivitets- og samværstilbuddet defineres som et dagtilbud, kan det ikke 

kombineres med andre visiterede dagtilbud.  

Samarbejde mellem leverandører af tilbud efter §§ 85, 107 eller 108  
Hvis du modtager andre ydelser efter serviceloven, skal indsatsen tilrettelægges i et 
samarbejde mellem de tilknyttede leverandører.  
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Kørsel til og fra visiteret aktivitets- og samværstilbud  
Brønderslev Kommune betaler udgiften til kørsel for dig med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. Det skal fremgå af § 141-handleplanen, hvilket transportmiddel du 
har fået bevilget.  

Bevilget transport betales af Brønderslev Kommune og administreres som udgangspunkt 
af tilbuddet.  

Levering af hjælpen 
Aktivitets- og samværstilbuddet gives som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage.  

I nogle tilbud vil det være muligt at visitere til hele eller halve pladser afhængigt af behov.  

Hvis du ikke er omfattet af helhedstilbud, kan du visiteres til aktivitets- og samværstilbud 
på Handicap- og Psykiatriområdet eller på Brønderslev Rusmiddelcenter.  

Der kan også være tale om private tilbud beliggende i Brønderslev Kommune.  

Leverandør skal fremgå af Tilbudsportalen. Indsatsen er ikke omfattet af frit 
leverandørvalg.  

Leverandørens forpligtelser 

Kvalitetskrav til leverandør  
Med afsæt i § 141-handleplanen udarbejdes en pædagogisk plan, som løbende opdateres.  

Ved private leverandører fremsendes plan og opdateringer til sagsbehandler.  

Leverandøren skal sikre, at nødvendige oplysninger dokumenteres i den elektroniske 
omsorgsjournal. Ved private leverandører sendes dokumentation til sagsbehandler.  

Leverandøren har pligt til at kontakte sagsbehandler, hvis dit funktionsniveau ændrer sig i 
løbet af bevillingsperioden. Leverandøren skal primært have ansat medarbejdere med 
socialpædagogisk eller anden sundhedsfaglig uddannelse.  

Tilbud igangsættes hurtigst muligt, efter at leverandør har modtaget kontrakt fra 
myndighed.  

Opfølgning 
Ved aktivitets- og samværstilbud, som er visiteret med henblik på udvikling af konkrete 
funktionsområder, vil der være tæt opfølgning efter minimum 3 måneder.  

Ved øvrige aktivitets- og samværstilbud vil der én gang årligt blive fulgt op på, om 
bevillingen fortsat opfylder dine behov.  

Særlige forhold  

Aktivitets- og samværstilbuddet er gratis, men der opkræves betaling for frivillige tilvalgte 
aktiviteter, der ikke indgår som en del af tilbuddets dagligdags aktiviteter. Det kan fx være 
særlige materialer, mad, entré og transport i forbindelse med udflugter. 

Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for aktivitets- og samværstilbud finder du i Lov om Social Service, jf. 
bekendtgørelse 170 af 24. januar 2022: 
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§ 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. 

 

Godkendt i Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2023 

Godkendt i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2023 
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