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Oversigt over paragraffer 
Det er hovedsagelig Lov om social service (Serviceloven), der fastlægger kommunens opgaver og forpligtel-
ser på området. I servicelovens formålsparagraf står, at formålet med loven er: 

• at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. 

• at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.  

• at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer. 

Her er et udpluk af de mest anvendte paragraffer, som er relevante i forhold til Social- og Handicapudval-
gets ansvarsområder. 
I bekendtgørelsen af loven findes alle paragrafferne.  
Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1114 
 

Det specialiserede voksenområde 
Paragraf i 
Serviceloven 

Titel og indhold 

§ 76 a Efterværn - tilbud for unge fra 18 til 22 år 
Omfatter tilbud om hjælp som skal bidrage til en god overgang til voksenlivet. Der er i til-
buddet fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform. Tilbuddet er for 
unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, det er unge som umiddelbart op til 
deres 18 år har haft en kontaktperson eller har været anbragt udenfor hjemmet. 

§ 80 Husvilde 
Omfatter anvisning til midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er 
husvild.  
Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingen påbegyndes samme dag, eller senest inden for to arbejdsdage. 

§ 82 a  Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte 
Omfatter tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte og gruppebaseret optræ-
ning og hjælp til udvikling af færdigheder.  Det er for borgere, der har nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Det er også for borgere, der er i risiko for 
at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Der er et forebyggende tilbud.  
Sagsbehandlingstid 
Der er ingen sagsbehandlingstid, da der ikke er krav om visitation til Akuttilbuddet i 
Greve Kommune. 

§ 82 b Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte 
Omfatter tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte og optræning, 
samt støtte til udvikling af færdigheder. Det er for borgere, der har nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Det er også for borgere, der er i risiko for 
at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Tilbuddet kan gives i op til 6 må-
neder. Det er et forebyggende tilbud.  
Sagsbehandlingstid 
Op til 4 uger. 

§ 82 c Sociale akuttilbud 
Omfatter akuttilbud til borgere med psykiske lidelser med behov for akut støtte, omsorg 
og rådgivning. 
Sagsbehandlingstid 
Der er ingen sagsbehandlingstid, da der ikke er krav om visitation til Akuttilbuddet i 
Greve Kommune. 
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Paragraf i 
Serviceloven 

Titel og indhold 

§ 82 d Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige  
Handler om kommunalbestyrelsens mulighed for at tilbyde tilbud efter § 82 a og § 82 b, 
som er etableret i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. 

§ 84 Aflastning 
Omfatter tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære på-
rørende, der passer en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  
Sagsbehandlingstid 
Op til 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Hvis borgeren er blevet bevilget af-
lastning, sker dette, så snart et relevant tilbud er ledigt. 

§ 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem 
Omfatter forskellige former for støtte, vejledning og udvikling af færdigheder. Det er for 
borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer. Omfanget af støtte spænder fra nogle få timer om ugen til hjælp hele døgnet. 
Sagsbehandlingstid 
Op til 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Der kan efter bevillingen forekomme 
ventetid, hvis den relevante støtte ikke er ledig.  

§ 95 Kontant tilskud 
Omfatter tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke selv kan stille den nødvendige hjælp til 
rådighed. Tilbuddet er for borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 
med behov for personlig hjælp, pleje og støtte til løsning af nødvendige praktiske opga-
ver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt. 
Sagsbehandlingstid 
Fra ansøgningstidspunktet er der 12 ugers sagsbehandlingstid for myndigheden. 

§ 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 
Borgerstyret Borgerlig Assistance er for borgere med behov for omfattende hjælp til 
pleje, overvågning og ledsagelse. Hjælpen foregår i borgerens eget hjem og borgeren an-
sætter selv hjælperne eller indgår i en kontrakt med et privat firma om at levere hjælpen. 
Sagsbehandlingstid 
Fra ansøgningstidspunktet er der 12 ugers sagsbehandlingstid for myndigheden. 

§ 97 Ledsagelse 
Omfatter op til 15 timers ledsagelse om måneden for borgere, der ikke kan færdes alene 
på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  
Sagsbehandlingstid 
Op til 12 uger. 

§ 98  Kontaktperson døvblinde 
Omfatter tilbud om en særlig kontaktperson til borgere, som er døvblinde. 
Sagsbehandlingstid 
Op til 8 uger. 

§ 99 Støtte- og kontaktperson for borgere med sindslidelse eller et misforbrug 
Omfatter støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, borgere med et stof- og 
alkoholmisbrug og borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan 
opholde sig i egen bolig (hjemløse). Støtte- og kontaktpersonsordningen er uvisiteret, og 
det kan foregå anonymt.  
Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingen påbegyndes senest inden for fem arbejdsdage. 
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Paragraf i 
Serviceloven 

Titel og indhold 

§ 100 Dækning af merudgifter for borgere med nedsat funktionsevne 
Omfatter økonomisk støtte til dækning af nødvendige merudgifter ved daglig livsførelse. 
Det er for borgere med varig nedsat funktionsevne.  
Sagsbehandlingstid 
Op til 12 uger fra ansøgningstidspunktet. 

§ 102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter 
Omfatter tilbud af behandlingsmæssig karakter, som ikke kan opnås eller tilbydes efter 
anden lovgivning. Det kan være special behandling. Tilbuddet gives med det formål at be-
vare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner. Det er for borgere 
med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer. 
Sagsbehandlingstid 
Op til 10 uger. 

§ 103 Beskyttet beskæftigelse 
Beskyttet beskæftigelse er for borgere, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne 
eller særlige sociale problemer ikke kan beskæftiges på normale vilkår på arbejdsmarke-
det. Det er for borgere, som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.  
Sagsbehandlingstid 
Op til 12 uger. 

§ 104 Aktivitet- og samværstilbud 
Omfatter aktivitets- og samværstilbud til borgere med nedsat funktionsevne eller sociale 
problemer. Aktivitets og samværstilbud tilbydes for at opretholde eller forbedre person-
lige færdigheder og øge den enkeltes livskvalitet og udvikling.  
Sagsbehandlingstid 
Op til 12 uger. 

§ 105 Aflønning og befordring 
Omfatter regler om løn og støtte til befordringsudgifter i tilknytning til tilbud efter § 103 
og § 104.  

§ 107 Botilbud til midlertidige ophold 
Omfatter ophold i midlertidige botilbud til borgere med nedsat funktionsevne eller med 
særlige sociale problemer som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden 
støtte. Borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller 
for pleje. Det kan være borgere, der i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig 
støtte. Længden på et midlertidigt ophold kan variere fra nogle få måneder til flere år.  
Sagsbehandlingstid 
Op til 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Efter afgørelsen vil borgeren få til-
budt et botilbud, så snart et egnet tilbud er ledigt. 

§ 108  Botilbud til længerevarende ophold 
Omfatter ophold i længerevarende botilbud til borgere med nedsat funktionsevne eller 
med særlige sociale problemer som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig 
uden støtte. Det er for borgere med behov for omfattende hjælp til almindelige daglige 
funktioner eller for pleje, omsorg eller behandling. Længden på et længerevarende op-
hold kan variere fra flere år til livslangt. 
Sagsbehandlingstid 
Op til 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Efter afgørelsen vil borgeren få til-
budt et botilbud, så snart et egnet tilbud er ledigt. 
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Paragraf i 
Serviceloven 

Titel og indhold 

§ 109 Krisecentre 
Omfatter tilbud om midlertidigt ophold i boformer for kvinder, som har været udsat for 
vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.  
Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingen påbegyndes samme dag, som borgeren henvender sig ellers senest in-
denfor 2 arbejdsdage. 

§ 110  Forsorgshjem 
Omfatter tilbud om midlertidigt ophold i boformer for borgere med særlige sociale pro-
blemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Det er for borgere som har 
behov for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 
Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingen påbegyndes samme dag, som borgeren henvender sig ellers senest in-
denfor 2 arbejdsdage. 

§ 112 Hjælpemidler 
Omfatter støtte til hjælpemidler. Det er for borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, hvor hjælpemidlet kan afhjælpe en række problematikker for borgeren. 
Støtten gives efter et sæt regler omkring afgrænsning, omfang og betingelser. 
Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid ved akutte behov: op til 3 arbejdsdage 
Sagsbehandlingstid ved lette vurderingsansøgninger: op til 4 uger.  
Sagsbehandlingstid ved komplekse vurderingsansøgninger: op til 12 uger. 

§ 112 a Ansøgning om støtte til hjælpemidler 
Retningslinjer for hvordan ansøgning om støtte til hjælpemidler skal indgives. 

§ 113 Forbrugsgoder 
Omfatter hjælp til køb af forbrugsgoder efter en række betingelser og begrænsninger.  
Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid ved lette vurderingsansøgninger: op til 6 uger.  
Sagsbehandlingstid ved komplekse vurderingsansøgninger: op til 18 uger. 

§ 113 a Bestemmelser for hjælpemidler og forbrugsgoder 
Retningslinjer for hvordan en afgørelse om tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder 
kan træffes ud fra en ansøgning alene. 

§ 113 b  Tidsbegrænset støtte til hjælpemidler eller støtte til forbrugsgoder  
Omfatter støtte til hjælpemidler eller støtte til forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode. 
Det er for borgere med midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Sagsbehandlingstid 
Op til 5 arbejdsdage. 

§ 114 Støtte til bil 
Omfatter tilbud om støtte til køb af bil. Det er for borgere med varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, der forringer borgerens evne til at færdes uden for hjemmet og 
hvor der er et betydeligt behov for kørsel med bil.  
Sagsbehandlingstid 
Op til 24 uger. 

§ 115 Forudsætning for støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder eller bil (§ 112, 113, 113 b og 
114) 
Betingelser for at give støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder eller bil. 
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Paragraf i 
Serviceloven 

Titel og indhold 

§ 116 Boligindretning 
Omfatter tilbud om hjælp til indretning af bolig. Det er for borgere med varig nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, med et behov for at gøre boligen bedre egnet som op-
holdssted for borgeren. 
Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid ved mindre boligindretninger: op til 6 uger. 
Sagsbehandlingstid ved store boligindretninger: op til 36 uger. 
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Udvalgte paragraffer i forhold til Handicappede børn og deres forældre 

Paragraf i 
Serviceloven 

Titel og indhold 

§ 41  Merudgiftsydelse 
Omfatter dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 
18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk og 
langvarig lidelse. 
Sagsbehandlingstid 
Op til 10 uger. 

§ 42 Tabt arbejdsfortjeneste  
Omfatter hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsør-
ger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller kronisk og langvarig lidelse. 
Sagsbehandlingstid 
Op til 10 uger. 

§ 44  Bestemmelser for børn med behov for støtte 
Bestemmelse om at § 83 (Pleje, hjælp og omsorg), §84 (Aflastning) og § 86 (Genoptræ-
ning og vedligeholdelsestræning) på voksenområdet i Serviceloven gælder på samme vis 
for børn, der har tilsvarende behov. 
Sagsbehandlingstid 
Op til 10 uger. 

§ 45 Ledsagerordning 
Omfatter tilbud om op til 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 
og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 
Sagsbehandlingstid 
Op til 10 uger. 

§ 32 a Hjemmetræning 
Retningslinjer for godkendelse af hjemmetræning i hjemmet udført helt eller delvist af 
forældre. Det er hjælp til børn, der på grund af betydelig eller varig fysiske eller psykisk 
funktionsevne har behov for hjælp og støtte.  
Sagsbehandlingstid 
Op til 6 måneder. 

 


