
Sagsbehandlingsfrister i Albertslund Kommune, Børn, 
Sundhed og Velfærdsområdet 
 

 
Børn og familie 

 

 
Ydelse 

 
Behandlingsfrist 

Udarbejdelse af handleplan for særlig indsats overfor børn og 
unge 
Servicelovens § 140 

12 uger  

Merudgifter til børn 
Servicelovens § 41 

6 uger 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 
Servicelovens § 42 

6 uger 

Personlig hjælp og pleje 
Servicelovens § 44, jf. 83 

6 uger 

Aflastning og afløsning 
Servicelovens § 44, jf. § 84 

6 uger 

Vedligeholdelsestræning 
Servicelovens § 44, jf. § 86, stk. 2 

6 uger 
 

Ledsageordning for 12-18 årige 
Servicelovens § 45 

6 uger 

Børnefaglig undersøgelse 
Servicelovens § 50 

4 måneder 

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand 
Servicelovens § 52a, stk. 1, nr. 1 

6 uger 

Udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller udgifter der 
erstatter en ellers mere indgribende og omfattende 
foranstaltning 
Servicelovens § 52a, stk. 1, nr. 2 

6 uger 
 
 

Udgifter der betyder, at en anbringelse udenfor hjemmet kan 
undgås/at en hjemgivelse kan fremskyndes 
Servicelovens 52a, stk. 1, nr. 3  

6 uger 
 

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand 
Servicelovens § 11, stk. 4, nr. 1 

6 uger  

Udgifter til prævention 
Servicelovens § 11, stk. 4, nr. 2 

6 uger 

 

Pædagogisk, Psykologi Rådgivning 
 
 

 
Ydelse 

 
Behandlingsfrist 

Plads i særlige dagtilbud  
Servicelovens § 32 

 

12 uger 
 

Plads i særlige klubtilbud 
Servicelovens § 36 

12 uger 

Iværksættelse af pædagogisk-psykologisk vurdering efter 
indstilling   
Folkeskoleloven og dagtilbudsloven  

1-4 uger 

 



 

 

 

 

 

Voksne med særlige behov 
 
 

 
Ydelse 

 
Behandlingsfrist 

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til 
udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer. 
Servicelovens § 85 

8 uger  

Økonomisk tilskud til personlig hjælp og pleje samt støtte til 
løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 
aflastning  
Servicelovens § 95 
  

10 uger efter de relevante 
oplysninger er indhentet 

Økonomisk tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) 
Servicelovens § 96 
 

10 uger efter de relevante 
oplysninger er indhentet 

Ledsageordning (ledsagelse uden socialpædagogisk indhold) 
Servicelovens § 97 
 

8 uger 

Støtte- og kontaktperson 
Servicelovens § 99 

Løbende og straks 

Dækning af merudgifter 
Servicelovens § 100  

8 uger 

Tilbud af behandlingsmæssig karakter 
Servicelovens § 102 

8 uger 

Beskyttet beskæftigelse 
Servicelovens § 103 

8 uger 

Klubtilbud  
Servicelovens § 104 

8 uger 

Kørsel til dagtilbud  
Servicelovens § 105  

10 uger 

Midlertidigt botilbud 
Servicelovens § 107 

10 uger 

Længerevarende botilbud 
Servicelovens § 108 

10 uger 

Socialpædagogisk støtte i tilknytning til botilbud 
Servicelovens § 85 

10 uger 

Kvindekrisecenter 
Servicelovens § 109 

Straks og selvhenvendelse 

Forsorgshjem (herberg) 
Servicelovens § 110 

Straks og selvhenvendelse 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sundhed, Pleje og Omsorg 
 
 

 
Ydelse 

 
Behandlingsfrist 

Kropsbårne hjælpemidler 4 uger 

Handicapbiler, el-scootere, trehjulede cykler og større 
boligændringer 

24 uger 

Andre tekniske hjælpemidler og mindre boligændringer 6 uger 

Børnesager, APV-hjælpemidler og  
siddestillingsproblematikker 

4 uger 

Akutte sager som fx tryksår, alvorlige fald 
 

Straks og senest indenfor 48 timer 

Personlig pleje og praktisk hjælp 
Servicelovens § 83 

2 uger 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Servicelovens § 86 samt § 140 

 
 
 

2 uger 
 
 
 
 
 
 

Plejebolig og ældrebolig 
Servicelovens § 192 og almenboliglovens § 105 

4 uger 

Flextrafik samt individuel befordring. 
Servicelovens § 117 og lov om flextrafik  

2 uger 

Plejeorlov og plejevederlag 
Servicelovens § 118-119 

2 uger 

Aflastning og afløsning til ægtefælle eller samlever 
Servicelovens § 84 

2 uger 

Hjælp til sygeplejeartikler og lignende til døende  
Servicelovens § 122 
 

Senest indenfor 24 timer 

 

 



 
Enkeltydelser og personlige tillæg 

 
 

 
Ydelse 

 
Behandlingsfrist 

Hjælp til enkeltudgifter 
Aktivloven § 81- §81a 

4 uger 

Hjælp til sygebehandling, medicin og lign. 
Aktivloven § 82-§82a 
 

4 uger 
Ved akut behov for tandlæge eller 
medicinbehandling behandles 
ansøgningen straks 

Særlig hjælp vedr. børn 
Aktivloven § 83 

4 uger 

Hjælp til forsørgelsesudgifter til barnet ved 
forældreindehaverens død 
Aktivlovens § 84 

4 uger 

Supplerende hjælp til brøkpensionister 
Aktivlovens § 27a 

4 uger 

Helbredstillæg 
Pensionslovens § 18, §18 stk. 4, §14a, §14a,stk 4 

2 uger 

Personlig tillæg 
Pensionslovens § 17 stk. 2, §14, stk.1 

4 uger 
Ved akut behov for tandlæge eller 
medicinbehandling behandles 
ansøgningen straks 

 


