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Antal sager i alt på det sociale område i 2021 i Greve Kommune  

 

De områder og paragraffer i lov om social service, der indgår i Danmarkskortet, administreres og 

sagsbehandles i Greve Kommune i fire fagcentre. Danmarkskortet viser ikke antallet af sager der behandles på 

området og for at give et billede af det har administrationen undersøgt, hvor mange sager kommunen har i alt 

på de pågældende områder per august 2022. De fire fagcentre har tilsammen ca. 28.900 sager årligt, der som 

udgangspunkt omhandler lov om social service. Se opgørelse for de enkelte centre i nedenstående: 

 

Det er ikke muligt at opgøre antallet af sager ens i de fire fagcentre, da hvert fagcenter opgør antal sager 

forskelligt. 

 

Center for Børn & Familier har ca. 900 sager (Antallet er udtryk for en sag = et barn/ung 0-23 år. En sag kan 

have flere bevillinger, derfor er der i én sag være flere henvendelser og der kan træffes flere afgørelser). 

 

Center for Job & Socialservice har ca. 600 sager. (Antallet er udtryk for en sag = en borger. En sag har ofte 

flere bevillinger, derfor er der i én sag flere henvendelser og der kan træffes flere afgørelser).   

Center for Sundhed & Pleje har ca. 24.000 henvendelser om året (Antallet er udtryk for en alt fra en 

bevillingssag om et hjælpemiddel til sag = en henvendelse, som der kan ende ud i en truffet afgørelse. 

Henvendelsen kan også afsluttes med råd og vejledning. Det er alle sager med personlig og praktisk hjælp i 

eget hjem og på plejecentre, personlige hjælperordninger, Borgerstyret Personlig Assistance, 

aflastningsophold, genoptræning, ledsageordning, alle hjælpemidler der ikke er kropsbårne, forbrugsgoder, 

biler, boligindretning og pasning af nærtstående). 

 

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening har ca. 3.400 sager (Antallet er udtryk for en sag = et 

hjælpemiddel, som er bevilliget. Alle sager omhandler de såkaldte kropsbårne hjælpemidler, som f.eks. er 

kompressionsstrømper, fodindlæg, ortopædisk fodtøj og diabetesmaterialer. For hvert hjælpemiddel der 

bevilges, kan der efterfølgende træffes en række afgørelser om enten yderligere bevilling eller afslag. 

Derudover er der et antal sager, hvor der er givet afslag i forbindelse med første ansøgning). 

 


