
Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd 

 
 
10 dages forespørgsel: 
 

Rådmanden for social og beskæftigelsesmæssige anliggender bedes oplyse nedenstående – 
gerne i absolutte tal og procent: 
 

1. Hvor stort har budgettet været i handikapcentret for Børn og Unge (HCB) i henholdsvis 2014, 
2015, 2016 og 2017? 

 

2. Hvor stort har overskuddet/underskuddet været på HCB i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 
2017? 

 

3. Hvor mange ansøgninger har HCB haft til støtteforanstaltninger (alle typer) i henholdsvis 
2014, 2015, 2016 og 2017? 

 

4. Hvor mange afslag (abs/ målt i procent i forhold til antallet af ansøgninger) har HCB givet til 
ansøgninger til støtteforanstaltninger (alle typer) i henholdsvis 2014, 2015, 2016 (og 2017)? 

 

5. Hvor mange af de forældre, som har fået afslag på en ansøgning til støtteforanstaltninger har 
anket afgørelsen til ankestyrelsen (abs/målt i procent i forhold til alle ansøgninger)? 

 

6. I hvor mange af de klagesager, som forældrene har sendt i til ankestyrelsen har forældrene 
fået medhold i deres klage i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? 

 

7. Hvor mange børn og unge med handicap er blevet målgruppeafklaret og i forhold til hvilke 
bestemmelser (paragraffer) i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? 

 

8. Hvor mange af de forældre, som har fået afslag på, at deres barn er i målgruppen på 
handicapcentret (”ikke vores målgruppe”) har klaget til ankestyrelsen i henholdsvis 2014, 2015, 
2016 og 2017? 

 

9. Hvor mange af de forældre, som har klaget til ankestyrelsen over, at deres barn ikke er 
placeret i målgruppen på handicapcentret (”ikke vores målgruppe”) har fået medhold i deres 
klage i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? 

 

10. Hvor mange af de sager, hvor HCB har målgruppeafklaret til "ikke vores målgruppe", har HCB 
oversendt ansøgningerne til andre kommunale ”siloer” inden for og uden for rådmandens 
afdeling som fx. Familiecentret i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? 



 

11. Hvor lang tid har afklaringerne/oversendelserne til andre afdelinger taget, når HCB har 
målgruppeafklaret ansøgningerne til "ikke vores målgruppe" - i henholdsvis 2014, 2015, 2016 
(og 2017)? 

 

 

Vi er opmærksomme på den forhenværende rådmands svar af på forespørgslerne 10. maj 2017 
og den 6.juni 2017, men ser gerne området belyst i dets helhed og inden for alle 
bestemmelsernes områder. 
 

Med venlig hilsen 

Keld Hvalsø 

 

 

 


