Dato 13-11-15

Til
Botilbuddet på DNS
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer og
vilkår som socialt tilbud

Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt med væsentlige ændringer til at have 8 pladser jf. Servicelovens § 107 og 2
pladser jf. Servicelovens § 108.
Socialtilsyn Midt har pr. mail d.12-11-15 orienteret jer om, at Tilsynet påtænker at
træffe afgørelse med vilkår i forhold til godkendelse af jeres vedtægter. I har i denne
forbindelse haft lejlighed til at udtale jer om den påtænkte afgørelse og grundlaget
herfor og I har taget dette til efterretning.
Som følge heraf træffes følgende afgørelse:
____________________________________________________________________________
Socialtilsynet Midt træffer afgørelse om, at I kan godkendes betinget som
botilbud jf. Serviceloves § 107 og § 108 Jf. lov om Socialtilsyn § 5, stk. 1.
Godkendelsen meddeles med vilkår jf. § 5, stk. 4.
_____________________________________________________________________________
Vilkår
Godkendelsen er betinget af, at civilstyrelsen godkender vedtægtsændringen.

I er godkendt til at modtage følgende:
Afdeling/adresse Pladser Paragraf
Skorkærvej 8, 6990

8

§ 107

Målgruppe/aldersgruppe
Borgere i alderen 18 år og opefter.

Ulfborg

Målgruppen er:

(se tegningen over

- udviklingshæmning og

Tvind skolecenters

2

område, bilag 1)

§ 108

tilknytningsforstyrelser
- udviklingshæmning og
personlighedsforstyrrelse
- udviklingshæmning og dømt til
strafferetslig foranstaltning

Målgruppens

Kendetegn for borgerne på § 107, er borgere som på grund af

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 5600
www.tilsynmidt.dk

Søvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

kendetegn

funktionsnedsættelse enten grundet psykiske og/eller sociale handicap
er marginaliserede og har behov for støtte, for at kunne tage vare på
egen eksistens. Borgerne er ofte kendetegnet ved bl.a.
udviklingshæmning, svag social kompetence, angst, depression og
tilknytningsforstyrrelser, tidligere hjemløshed, kriminalitet, seksuelle
eller andre overgreb, udad - eller indad reagerende adfærd.
Kendetegn for borgerne § 108, er borgere som på grund af sociale,
psykiske og personlige problemer er marginaliserede, og som behøver
støtte for at kunne tage vare på egen eksistens.
Tilbuddet tager grundigt stilling til hver eneste ansøger; i forhold til om
det er sandsynligt, at vedkommende vil kunne udvikles, trives og
rummes i botilbuddets rammer.

Tilbuddet modtager

- akut psykotiske borgere

ikke

- borgere der har et stofmisbrug, som ikke er indstillede på at få
behandling.

Begrundelse
Begrundelse for afgørelsen er, at I samlet set opfylder betingelserne i § 6 i lov om
socialtilsyn.
I afgørelsen er der lagt vægt på, at:
- I motiverer og støtter borgerne i at være under uddannelse eller beskæftigelse,
hvilket primær foregår på den interne skole eller beskæftigelse.
- I støtter borgerne i selvstændighed og relationer gennem de aktiviteter borgerne
primær får tilbudt på Tvind skolecentersområde, da det er det borgerne magter.
Ligeledes støttes borgerne i kontakten til netværk og pårørende.
- Jeres faglige tilgange og metoder er egnet til målgruppen, som rummer mange
forskelligheder. I har stor bevidsthed omkring at tage udgangspunkt i den enkelte
borger og de potentialer borgerne har.
- I har fokus på at medbestemmelsen og selvbestemmelsen tilrettelægges udfra
borgerne og der er stor respekt og anerkendelse omkring borgerne.
- I har fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed.
- I forbygger magtanvendelser og overgreb, dog med knap så meget fokus på
krænkende adfærd.
- I har en kompetent ledelse og bestyrelse, som er villig til at efterleve krav og være i
dialog med Socialtilsynet efter behov.
- medarbejderne har relevante kompetencer og disse ses gennem samspillet med
borgerne.
- borgerne har kontakt til medarbejdere og en af jeres forser er at flere af
medarbejderne er bosiddende på området. Dette er med til at skabe en god form for
kontinuerlighed for borgerne.
- I har en gennemskuelig økonomi.
- Jeres fysiske rammer er egnet til målgruppen.

Side 2

Socialtilsynet kan jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 4, fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er
en betingelse for godkendelsen. Tilsynet kan i forbindelse med udstedelsen af vilkår
knytte frister til vilkårets efterlevelse.
Socialtilsyn Midt kan konstatere, at tilbuddets vedtægter er blevet ændret, således at
de lever op til kravene i lov om socialtilsyn §§ 13 og 14.
Tilbuddet skal indsende vedtægterne til Civilstyrelsen til godkendelse og efterfølgende
tilkendegive overfor Socialtilsyn Midt om de er blevet godkendt.
Partshøring
Partshøringen er d. 12-11-12 sendt pr. mail til lederen af tilbuddet, som ikke har haft
indvendinger i høringsmailen 13-11-15, men taget vilkåret til efterretning.
Kommentarer til kvalitetsmodellen
Tilbuddet har d.3-8-15 indgivet høringssvar på kvalitetsmodellen.
kvalitetsmodellen bliver offentliggjort på Tilbudsportalen.
Oplysningspligt
Vi skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift, at give Socialtilsyn Midt
oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. I er
endvidere forpligtet til, hvis Socialtilsyn Midt anmoder om det, at give socialtilsynet de
oplysninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i
lov om socialtilsyn.
Klageadgang
Der kan klages over afgørelsen til Ankestyrelsen i henhold til lov om socialtilsyn § 19
jf. retssikkerhedslovens kap. 10. Inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse
skal klagen fremsendes til Socialtilsyn Midt, som vil genvurdere afgørelsen. Hvis
Socialtilsyn Midt fastholder sin afgørelse helt eller delvis, vil klagen blive videresendt
til Ankestyrelsen.
Klagen sendes til: Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg eller elektronisk
via sikker post på adressen sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk. Anfør
undertegnede som attention i mailens emnefelt.
Venlig hilsen

Else Hansen
Tilsynskonsulent
elha@silkeborg.dk
Mobil; 61 34 87 21
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Botilbuddet på DNS
Skorkærvej 8
Madum
6990 Ulfborg

19. maj 2017

Korrektion af målgruppe, som den fremgår af afgørelse om re-godkendelse med
væsentlige ændringer og vilkår som socialt tilbud dateret 13.11.2015
På baggrund af drøftelse med tilbuddet foretages hermed korrektion af målgruppen,
således at der opnås overensstemmelse mellem Socialtilsynet Midts godkendelse og
målgruppen på Tilbudsportalen.

Afdeling/adresse
Skorkærvej 8, 6990
Ulfborg
(se tegningen over
Tvind skolecenters
område, bilag 1)

Skorkærvej 8, 6990
Ulfborg
(se tegningen over
Tvind skolecenters
område, bilag 1)

Pladser
8

Paragraf
Lov om social service §
107

Målgrupppe
Borgere i alderen 18 år til
65 år med
tilknytningsforstyrrelse,
udviklingshæmning,
udviklingshæmning og
dømt til strafferetslig
foranstaltning,
udviklingshæmning og
personlighedsforstyrrelse.

2

Lov om social service §
108

Borgere i alderen 18 år til
65 år med
tilknytningsforstyrrelse,
udviklingshæmning,
udviklingshæmning og
dømt til strafferetslig
foranstaltning,
udviklingshæmning og
personlighedsforstyrrelse.

Målgruppens Kendetegn: Kendetegn for borgerne på § 107, er borgere som på grund af
funktionsnedsættelse enten grundet psykiske og/eller sociale handicap er marginaliserede
og har behov for støtte, for at kunne tage vare på egen eksistens. Borgerne er ofte
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kendetegnet ved bl.a. udviklingshæmning, svag social kompetence, angst, depression og
tilknytningsforstyrrelser, tidligere hjemløshed, kriminalitet, seksuelle eller andre overgreb,
udad - eller indad reagerende adfærd.
Kendetegn for borgerne § 108, er borgere som på grund af sociale, psykiske og personlige
problemer er marginaliserede, og som behøver støtte for at kunne tage vare på egen
eksistens.
Tilbuddet tager grundigt stilling til hver eneste ansøger; i forhold til om det er sandsynligt,
at vedkommende vil kunne udvikles, trives og rummes i botilbuddets rammer.
Tilbuddet modtager ikke: Akut psykotiske borgere og borgere der har et stofmisbrug,
som ikke er indstillede på at få behandling for.

Venlig hilsen

Agnete Pinstrup Thomsen
Tilsynskonsulent
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