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Oversigt - antal afgørelser fra Ankestyrelsen og det samlede antal sager afgjort på
myndighedsområderne i Skanderborg Kommune i 2020
Overblik over Danmarkskortet for Skanderborg Kommune
Danmarkskortet baserer sig på sager behandlet af Ankestyrelsen i 2020 og omhandler sager inden for tre områder:
 socialområdet som helhed
 børnehandicapområdet
 voksenhandicapområdet
I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over antal afgørelser fra Ankestyrelsen 2020 (de påklagede sager) samt det samlede
antal sager afgjort på de enkelte myndighedsområder i Skanderborg Kommune i 2020 (alle afgørelser).

Tabel 1
Ankestyrelsen – antal
behandlede ankesager

Myndighed B&U

Myndighed B&S

Myndighed SOH

107

2100

122

8.476

Børneområdet**

44

400

Voksenområdet**

18

3

200

Socialområdet*

* Alle paragraffer i serviceloven, hvor klagen kan sendes videre til behandling i Ankestyrelsen.
** Her indgår følgende paragraffer: §§ 32, 32a, 36, 39 – 40 pasningstilbud, hjemmetræning mv., § 41 merudgiftsydelse, §§ 42 –
43 tabt arbejdsfortjeneste, §§ 44 – 45 personlig hjælp og ledsagelse.
*** Her indgår følgende paragraffer: § 95 kontante tilskud, § 96 borgerstyret personlig assistance, § 97 ledsagerordning og § 100
merudgifter

Kommentarer til samlet antal sager
Kommentarer fra B&U:


Af de 107 behandlede sager i Ankestyrelsen ift. socialområdet relaterer 65 af sagerne sig til Myndighed, Børn og Unge, hvor
der samlet set er truffet 2100 afgørelser i 2020 og heraf vedrører 400 af afgørelserne sig specifikt til handicapområdet.
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Kommentarer fra A&S:






Der har generelt i 2020 været mindre brug af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 end i 2019. Denne nedgang
skyldes primært en større brug af gruppebaserede forløb efter Servicelovens § 82 a og individuelle tidsbegrænsede forløb
efter Servicelovens § 82b. Disse to bestemmelser er ”kan” bestemmelser, hvilket blandt andet betyder, at afgørelser truffet
efter bestemmelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed – og hermed heller ikke Ankestyrelsen.
At der er en generel nedgang i antallet af sager i 2020 (en nedgang på 20 sager), og at dette efter alt at dømme blandt
andet kan ses i lyset af et år med pandemi. Det betyder ikke, at der ikke har været sagsbehandling, men at kontakten til
borgerne har været præget af nedlukningen. Eksempelvis som en afledt virkning af suspenderingen af kravene på
beskæftigelsesområdet, da sagsbehandlerne her også har mulighed for at indstille til indsatser efter Serviceloven
Antallet af afgørelser er derudover behæftet med usikkerhed, da fagsystemet i A&S ikke understøtter en samlet søgning på
afgørelser. Opstartede sager (bevillinger) kan trækkes, men afslag kan kun søges fremsøges manuelt.

Kommentarer fra SOH:



I SOH er det ikke muligt at trække et samlet tal for antallet af afgørelser i Fagsystemet Cura. Tallene er derfor trukket på
antallet af afsluttede sager, hvilket kan give en mindre usikkerhed i tallene.
På handicap og socialpsykiatriområdet (specialrådgivningen i Fagsekretariatet SOH og i kontraktområderne) er Cura Social
taget i brug i løbet af 2019. Der har efterfølgende i 2020 været behov for en tilpasning af specialrådgivningens
registringspraksis. Det har konkret betydning for tallene vedrørende socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85. I
ovenstående opgørelse for socialområdet indgår 138 sager vedrørende § 85, men dette tal er behæftet med usikkerhed og er
efter alt at dømme mellem 50 til 100 sager mindre.

