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Hvad er aktivitets- og samværstilbud? 
Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud indeholder ofte forskellige tilbud og tilrettelægges 
efter målgruppens behov og ønsker, fx:  

• madlavning  
• fællesspisning  
• kreative aktiviteter  
• foredrag  
Formålet er at give dig med funktionsnedsættelse eller sociale problemer tryghed og 
omsorg i trygge og kendte rammer i samvær med ligestillede.  

Hvem kan få aktivitets- og samværstilbud? 
For at deltage i et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud har du typisk brug for at mødes 
med ligestillede. Det er en forudsætning, at du kan befordre sig til og fra tilbuddet.  

Hvordan får du aktivitets- og samværstilbud? 
Fordi der er tale om et uvisiteret tilbud, er det muligt for dig at møde op til aktiviteten uden 
en bevilling fra kommunen. 

Omfang/varighed 
Under forudsætning af, at du kan drage nytte af tilbuddet – og i øvrigt acceptere tilbuddets 
regel- og værdisæt – kan tilbuddet benyttes i det omfang, du har behov.  

Levering af hjælpen 
Der er uvisiterede aktivitets- og samværstilbud følgende steder: 

Psykiatriområdet  

• Det Blå Hus, Brønderslev  
• Mødestedet, Dronninglund 
Handicapområdet  

• Trampolinen  
Misbrugsområdet  

• Brønderslev Rusmiddelcenter  

Leverandørens forpligtelser 

Kvalitetskrav til leverandør  
Der skal være fagligt personale til stede, som kan arbejde målorienteret og rehabiliterende.  

Opfølgning 
Der følges ikke op på uvisiteret tilbud.  
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Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for uvisiterede aktivitets- og samværstilbud finder du i Lov om Social 
Service, jf. bekendtgørelse 170 af 24. januar 2022: 

§ 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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