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Afgørelse om væsentlig ændring i godkendelse som socialt
tilbud
Socialtilsyn Øst har modtaget jeres ansøgning af 24.01.2018 om væsentlig ændring i godkendelsen som
socialt tilbud:
•

I har ansøgt om at, flytte den åbne afdeling Højvang til nye fysiske faciliteter på Lindsgade 2 og
5.

På baggrund af tilsynsbesøget og de oplysninger socialtilsynet er bekendt med, har vi vurderet sagen og
træffer følgende:

Afgørelse
• Jeres ansøgning imødekommes
Tilbuddet er fremadrettet godkendt til socialt tilbud i henhold til lov om social service til følgende:
• 78 pladser efter § 108, 68 pladser på sikrede afdelinger § 108, stk. 6 og 10 pladser på åbne afdelinger.
• 78 pladser efter § 103
• Alderen for tilbuddets målgruppe er 18 - 85 år.
• Målgruppen er borger med flg. problematikker: Dømt til strafferetslig foranstaltning, udadreagerende
adfærd, personfarlig kriminalitet, udviklingshæmning.
Tilbuddet er beliggende på flg. adresser:
Poppelvej 2
K. H. Kofoedsvej 25
Kastanie Allé 2
Højbovej 9
Højbovej 6 4970 Rødby
Lindsgade 2 og 5
Korsnæbsvej 63 Rødvig 4673 Rødvig-Stevns

Denne afgørelse erstatter tidligere afgørelse om godkendelse som socialt tilbud og eventuelle senere
afgørelser om godkendelse af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget.
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Begrundelse
I har den 16.03.2018 modtaget tilsynsrapport i høring. I har i høringssvaret tilkendegivet, at I ikke har
nogen kommentarer/rettelser til tilsynsrapporten.
Socialtilsynet har i forbindelse med ansøgningen om, at flytte den åbne afdeling Højvang til nye fysiske
faciliteter på Lindsgade 2 og 5 udarbejdet en tilsynsrapport og konkluderer på denne baggrund, at
afdelingen besidder den kvalitet der skal til, for at sikre at beboerne ydes en indsats, der er i
overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at
understøtte paratheden og mulighederne for borgernes uddannelse og beskæftigelse. Dette sker i den
intern skole samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud og det vurderes, at tilbuddet formår at motivere
borgerne til at uddanne sig og/eller deltage i den interne beskæftigelse.
Det vurderes, at tilbuddets pædagogiske indsats, i det omfang borgernes domme tillader det,
understøtter at borgerne indgår i sociale relationer og lever et så selvstændigt liv som muligt i
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Socialtilsynet vurderer, at afdelingen Lindsgade fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og
trivsel. Det vurderes, at afdelingen, som blev fremvist ved tilsynsbesøget den 19.02.2018 fremstod som
en afdeling der afspejler beboernes behov.
Der kan i øvrigt henvises til de konkrete vurderinger af temaer, kriterier og indikatorer i
kvalitetsmodellen henvises der til tilsynsrapport af den 23.03.2018.

Retsregler
Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov om socialtilsyn1 §§ 5, 6 og 12-18 samt bekendtgørelse om
socialtilsyn2 § 11 stk. 1 nr.1 samt bekendtgørelsens bilag 1.
Socialtilsynet godkender og fører tilsyn med blandt andet godkendte sociale tilbud. I forbindelse med
tilsynet foretages en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.
Det er en betingelse for godkendelse, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Vi gør opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift at give Socialtilsyn Øst oplysninger om væsentlige
ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. I er endvidere forpligtet til, hvis Socialtilsyn Øst anmoder
om det, at give socialtilsynet oplysninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger
af § 12 i lov om socialtilsyn.
Vi skal gøre opmærksom på, at godkendelsen bortfalder hvis denne ikke har været brugt til det
godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år jf. § 5, stk. 8 i lov om socialtilsyn.

Såfremt der måtte være spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Dennis Bungaard
Tilsynskonsulent

Inge Sewerin
Afdelingsleder
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