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Oversigt over Dragør Kommunes sager på det specialiserede børneområde 2016
Lov
Betalinger til og fra kommuner refusionssager
Opholdssteder for børn og unge
(§ 66, stk. 1, nr. 5)
Plejefamilier (§ 66, 1, 1)
Kost og efterskoler (§ 66, stk.1,nr.
5)
Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder
Praktisk, pædagogisk eller anden
støtte i hjemmet (§ 52, 3, 2)
Familiebehandling eller behandling
af barnets eller den unge (§ 52, 3,
3)
Døgnophold for familie og barn (§
52, 3, 4)
Aflastningsordninger (§ 52, 3, 5)
Fast kontaktperson for barnet eller
den unge (§ 52, 3, 6)
Formidling af praktikophold hos en
offentlig eller privat arbejdsgiver
Anden hjælp, der har til formål at
yde rådgivning, behandling m.m.
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse ved
anbringelse udenfor hjemmet
Døgninstitutioner for børn og unge
med betydelig og varig nedsat
funktionsevne
Døgninstitutioner for børn og unge
med sociale adfærdsproblemer

Personsager
3 sager
2 sager
5 sager
0 sager
2 sager
0 sager
0 sager
0 sager
9 sager
15 sager
1 sager
6 sager
7 sager
1 sager
1 sager
2 sager

På dette område har der i alt været fem klager i 2015, der er sendt til
videre behandling i Ankestyrelsen. To klager vedrørte aktindsigt og
sagsbehandling og to klager vedrørte § 71 (samvær med anbragt barn).

Oversigt over Dragør Kommunes sager på børnehandicapområdet 2016
Lov
§ 11 stk.7
Rådgivning, undersøgelse og behandling
§ 32 Specialbørnehave
§ 32 Hjemmetræning
§ 36
Særlig klub/frit
§ 41
Nødvendige merudgifter ved forsørgelse i
hjemmet af et barn

Personsager
13 sager

§ 42
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste
§ 44/84
Aflastning

45 sager

§ 44/86
Træning

3 sager

§ 45
15 timers ledsagelse
til unge

1 sag

§ 101
Misbrugsbehandling
§ 109
Krisecenter

5 sager

2 sager
1 sag
8 sager
45 sager

5 sager

2 sager

På dette område har der været en klage i 2015, der blev sendt til videre
behandling i Ankestyrelsen. Klagen vedrørte § 41 (nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn).
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Oversigt over Dragør Kommunes sager på det specialiserede voksenområde 2016
Lov

Personsager

§ 85- Støtte i eget hjem. Indgår
i delaftalen vedr. genoptræning

8 sager

§ 101 Behandling af stofmisbrug

16 sager:
15 dagbehandlinger
og 1 døgnbehandling

§ 102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter

Ingen

§ 103 Beskyttet beskæftigelse

7 sager

§ 104 Aktivitets og Samværstilbud

11 sager

§ 107 Midlertidigt ophold i boformer
§ 108 Længerevarende botilbud

8 sager

§ 110 Midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige
sociale problemer
§ 12 Rådgivning voksne

3 sager

§ 97 Ledsagelse voksne

7 sager

§ 98 Kontaktperson til døvblinde

2 sager

§ 100 Merudgifter – Voksne

17 sager

Handleplan- voksne

16 sager

§ 124-136 Magtanvendelse

1 sag

Specialundervisning voksne

20 sager

Handlekommune udenbys sager

10 sager

9 sager

2 sager

På dette område har der været fire klager i 2015, der er sendt til videre
behandling i Ankestyrelsen. Tre klager vedrørte § 100 (dækning af nødvendige merudgifter til voksne) og en klage vedrørte flytning til særligt
botilbud.
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