Botilbudet i Holsted
Skolegade 3
6670 Holsted

Afgørelse om godkendelse af ændringer

Socialtilsyn Syd
Lindevej 5A
5750 Ringe
Tlf. 7253 1900
socialtilsynsyd@fmk.dk
www.socialtilsynsyd.dk
11-11-2021

Socialtilsyn Syd skal hermed meddele godkendelse af ændringer af tilbuddets
godkendelse, da tilbuddet efter Socialtilsyn Syds vurdering samlet set opfylder
betingelserne for godkendelse af ændringerne, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1.
De godkendte ændringer vedrører alder, målgruppe og fysiske rammer, og
afgørelsen medfører, at tilbuddet fremover er generelt godkendt til at drive tilbud i
henhold til lov om social service inden for de rammer, der fremgår nedenfor.

Kontakt
Lars Peder Holck (lapeh)
lapeh@fmk.dk

Tilbuddet er organiseret som et tilbud med 2 afdelinger, der er godkendt med
følgende målgrupper, pladsantal og fysiske rammer:
Afdeling
Botilbudet i
Holsted

Fremtidskurset
i Holsted

Juridisk
grundlag
§ 107
§ 108

Fysisk ramme

§ 104

Skolegade 3,
6670 Holsted

Skolegade 3,
6670 Holsted

+4572531994

Antal
pladser*
4

Alder

Målgruppe

Ydelse

Fra 18 år

Døgnophold

4

Fra 18 år

Andet socialt problem
Anden intellektuel/kognitiv
forstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Tilknytningsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Omsorgssvigt
Andet socialt problem
Anden intellektuel/kognitiv
forstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Tilknytningsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Omsorgssvigt

Dagbeskæftigelse

*Pladsantal beskriver, hvor mange borgere, der maksimalt kan have
ophold/modtage behandling ad gangen
Generelle vilkår for godkendelsen fremgår nederst i afgørelsen.
Regelgrundlag
Lov om socialtilsyn (LBK nr. 1377 af 21/09/2020), bekendtgørelse om socialtilsyn
(BEK nr. 617 af 03/05/2020) og bekendtgørelse om Tilbudsportalen (BEK nr. 1023 af
26/05/2021).
Sagsfremstilling
Ved ansøgning af 18. oktober 2021 ansøgte tilbuddet om ændring af alder,
målgruppe og fysiske rammer.

Side 1

I forbindelse med behandling af ansøgningen har Socialtilsyn Syd aflagt
tilsynsbesøg på tilbuddet den 8. november 2021, hvor de fysiske rammer blev
besigtiget, ligesom der blev gennemført interview med tilbuddets ledelse.
Socialtilsyn Syd har lagt oplysningerne i ansøgningen af 18. oktober 2021,
oplysninger fra tilsynsbesøg den 8. november 2021, foreliggende økonomiske
oplysninger og seneste kvalitetsmodel til grund for afgørelsen.
Begrundelse
Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet har den til godkendelse af ændringen
fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 1.
I forhold til ændring af målgruppens alder og præcisering af beskrivelsen har
Socialtilsyn Syd inden for temaet målgruppe, metoder og resultater vurderet, at
tilbuddet har den til godkendelse af ændringen fornødne kvalitet, idet der her er
lagt vægt på, at ledelsen har redegjort for relevante tilgange og metoder.
Inden for temaet kompetencer har Socialtilsyn Syd ligeledes vurderet, at tilbuddet
har den til godkendelse af ændringen fornødne kvalitet, idet der her er lagt vægt
på, at tilbuddets medarbejdere allerede er i besiddelse af fornødne kompetencer i
forhold til behovene hos en ældre målgruppe.
I forhold til ændring af de fysiske rammer har Socialtilsyn Syd inden for temaet
fysiske rammer vurderet, at tilbuddet har den til godkendelse af ændringen
fornødne kvalitet.
Socialtilsyn Syd har herved lagt vægt på oplysninger fra besigtigelse den 8.
november 2021, hvor det fremgik, at to badeværelser på 1. sal har gennemgået
renovering, ligesom der er etableret et nyt værelse på samme etage ved
sammenlægning og renovering af to værelser.
Værelset giver bedre mulighed for at skærme borgere med behov for dette, og
Socialtilsyn Syd har vurderet, at værelset er velegnet til formålet.
Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at ændringerne ikke herudover medfører
ændringer i tilbuddets kvalitet.
På baggrund af de foreliggende økonomiske oplysninger har Socialtilsyn Syd
vurderet, at tilbuddet har den til godkendelse af ændringen fornødne økonomiske
kvalitet.
Generelle vilkår
Tilsyn og takst
Socialtilsyn Syd varetager det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet for at sikre, at
tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for
den aktuelle godkendelse.
For opgaver i forbindelse hermed betaler tilbuddet en gang årligt den takst,
Socialtilsyn Syd har fastsat.
Side 2

Oplysningspligt
Tilbuddet har oplysningspligt over for Socialtilsyn Syd, jf. lov om socialtilsyn § 12.
Det betyder, at tilbuddet af egen drift skal oplyse socialtilsynet om væsentlige
ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, herunder vedrørende
personalesammensætning, fysiske rammer mv.
Hvis tilbuddet undlader at oplyse Socialtilsyn Syd om væsentlige ændringer, kan
det medføre, at den aktuelle godkendelse bringes til ophør eller ændres.
Økonomi
Tilbuddet er forpligtet til at udarbejde budget og årsrapport i overensstemmelse
med reglerne i lov om socialtilsyn og bekendtgørelse om socialtilsyn, ligesom
tilbuddet med henblik på Socialtilsyn Syds mulighed for vurdering af den
økonomiske bæredygtighed skal afgive de økonomiske oplysninger, socialtilsynet
herudover efterspørger.
Private tilbud er tillige forpligtede til at indsende revideret årsregnskab til
Socialtilsyn Syd.
Tilbudsportalen
Tilbuddet er optaget på Tilbudsportalen som generelt egnet i henhold til lov om
social service.
Det fremgår af bekendtgørelse om Tilbudsportalen, at tilbuddet er forpligtet til at
indberette oplysninger om tilbuddet som nævnt i bekendtgørelsen.
Socialtilsyn Syd registrerer tilsynsrapporter på Tilbudsportalen, idet kriterierne og
indikatorerne i kvalitetsmodellen dog vil være udeladt.
Øvrigt
Godkendelse omfatter alene godkendelse som generelt egnet i henhold til lov om
social service, idet det påhviler tilbuddet selv at sikre sig fornøden tilladelse fra
andre myndigheder, herunder at sikre sig, at regler i anden lovgivning er overholdt.

Venlig hilsen

Sissel Schmidt
Chefjurist

Side 3

