
 
Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud 

 

Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som 

almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens § 66, stk.1.  

Socialtilsynet har behandlet jeres ansøgning og træffer i henhold til lov om 

socialtilsyn § 5 afgørelse om, at I kan opretholde jeres godkendelse som  almindeligt 

socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens § 66, stk.1, nr. 5.    

I er godkendt til at modtage følgende: 

Afdeling/adresse 

 

Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe 

Silkeborgvej 30, 7400 

Herning 
4  SL § 66, 

stk 1, nr. 5 

Unge fra 14 – 18 år med svære 

tilpasningsvanskeligheder og som 

kan være præget af en stærkt belastet 

psykosocial baggrund.  

Målgruppen kan være kombineret med 

følgende forhold: 

 udadreagerende adfærd 

 omsorgssvigt 

 ikke-personfarlig kriminalitet 

 personfarlig kriminalitet 

 

Det kan dreje sig om unge, hvor det 

psykiatriske system har vurderet, at 

der overvejende er tale om 

pædagogisk behandling. De unges 

adfærd kan være præget af 

kriminalitet, misbrug og for de flestes 

vedkommende af mangelfuld skolegang 

og uddannelse. 

 

Gl. Kirkevej 3, 7400 Herning 3 SL § 66, stk 

1, nr. 5 

Unge fra 14 – 18 år med svære 

tilpasningsvanskeligheder og som kan 

være præget af en stærkt belastet 

psykosocial baggrund.  

Målgruppen kan være kombineret med 

følgende forhold: 

 udadreagerende adfærd 

 omsorgssvigt 

 ikke-personfarlig kriminalitet 

 personfarlig kriminalitet 

 

Det kan dreje sig om unge, hvor det 

psykiatriske system har vurderet, at 

der overvejende er tale om 



pædagogisk behandling. De unges 

adfærd kan være præget af 

kriminalitet, misbrug og for de flestes 

vedkommende af mangelfuld skolegang 

og uddannelse. 

 

Hvillumsvej 2, Lind 7400 

Herning 

5 SL § 66, stk 

1, nr. 5 

Unge fra 14 – 18 år med svære 

tilpasningsvanskeligheder og som kan 

være præget af en stærkt belastet 

psykosocial baggrund.  

Målgruppen kan være kombineret med 

følgende forhold: 

 udadreagerende adfærd 

 omsorgssvigt 

 ikke-personfarlig kriminalitet 

 personfarlig kriminalitet 

 

Det kan dreje sig om unge, hvor det 

psykiatriske system har vurderet, at 

der overvejende er tale om 

pædagogisk behandling. De unges 

adfærd kan være præget af 

kriminalitet, misbrug og for de flestes 

vedkommende af mangelfuld skolegang 

og uddannelse. 

 

Vilkår for re-godkendelse 

Fonden Bo-Selv godkendes til 12 pladser jf. SL § 66, stk. 1, nr. 5 med vilkår om, at en 

enkelt plads udnyttes efter SL § 107, så længe nuværende beboer er indskrevet – 

dog max. seks måneder fra d.d. Derefter skal pladsen anvendes i overensstemmelse 

med SL § 66, stk. 1, nr. 5. 

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 samlet set vurderer socialtilsynet, at Fonden Bo-Selv 

bidrager til at skabe en reel og positiv forskel for de borgere, der bor i tilbuddet.    

Det vurderes, at Fonden Bo-Selv medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig 

udvikling og aktiv deltagelse i sociale fællesskaber og understøtter, at borgerne lever et liv i 

overensstemmelse med egne ønsker og behov.  

Det vurderes, at Fonden Bo-selv leverer faglig kvalitet i indsatsen og at valget af faglige 

tilgange og metoder hviler på faglig bevidsthed og medvirker til, at sikre borgenes trivsel og 

udvikling. Fonden Bo-Selvs faglige kvalitet kommer til udtryk i form af den struktur, hvormed 

dagligdagen er bygget op, kvaliteten af behandlingsplaner og dokumentation samt 

medarbejdernes kompetencer.  

Det vurderes, at borgerne i tilbuddet inddrages i egen behandling og gives mulighed for at 

bidrage med egne holdninger og meninger i hverdagen. 



Det vurderes, at tilbuddet har relevant fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed og 

forebyggelse af overgreb, hvilket er kendt af medarbejdergruppen og er udformet som 

konkrete politikker i tilbuddets håndbog. 

Socialtilsynet vurderer også, at Fonden Bo-Selv med fordel kan øge fokus på kommunikation 

og konfliktnedtrappende adfærd ift. borgerne. 

Det vurderes, at Fonden Bo-Selv ikke anvender flere magtanvendelser end på sammenlignelige 

tilbud. 

Det vurderes desuden, at Fonden Bo-Selv har en kompetent og aktiv bestyrelse og at denne, i 

tæt samarbejde med en faglig velkvalificeret ledelse, varetager Fonden Bo-Selvs organisering 

og driver Fonden Bo-Selv fagligt og økonomisk forsvarligt. 

Ydermere vurderes det, at Fonden Bo-Selv har en økonomisk ansvarlighed, der muliggør 

kvalitet og udvikling i forhold til målgruppe. 

 

Socialtilsyn Midt vurderer, at Fonden Bo-Selv er lovligt etableret som fond jf. lov om 

socialtilsyn § 15, stk. 1. 

 

Kommentarer til kvalitetsmodellen 

I er velkomne til at komme med rettelser til faktuelle oplysninger samt kommentarer til det 

øvrige indhold i kvalitetsmodellen.  

Såfremt vi ikke har hørt fra jer inden d. 7. september 2015, vil kvalitetsmodellen blive 

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. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

mailto:sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk


Chanette Vognsen Nielsen 

Tilsynskonsulent 

Socialtilsyn Midt 

 

Mobil. 61348597 

Mail:cn@silkeborg.dk 

Sikker mail:sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk 

Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg 

www.socialtilsynmidt.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 1 

 



Specifikke bemærkninger 

 

Uddrag fra lov om socialtilsyn 

§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i 

overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. 

Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent 

varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene. 

§ 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af 

sociale tilbud m.v., jf. § 4, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder 

betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18. 

     stk. 4. Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen efter stk. 1 fastsætte vilkår, hvis 

opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår. 

§ 6. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet 

vurdering har den fornødne kvalitet. 

     stk. 1. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer: 

1) Uddannelse og beskæftigelse. 

2) Selvstændighed og relationer. 

3) Målgrupper, metoder og resultater. 

4) Organisation og ledelse. 

5) Kompetencer. 

6) Økonomi. 

7) Fysiske rammer. 

§ 12. Tilbud, der søger om godkendelse efter § 5, skal til brug for vurderingen af 

ansøgningen give socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om 

tilbuddet, som socialtilsynet anmoder om. 

§ 19. Socialtilsynets afgørelser efter denne lov kan påklages af de tilbud eller myndigheder, 

der er adressater for socialtilsynets afgørelser, efter reglerne i kapitel 10 i lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område. 

 

 

Uddrag fra lov om retssikkerhed og administration 

§ 60. Når det fremgår af lovgivningen, kan kommunalbestyrelsens, herunder jobcenterets, 

afgørelser indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. 

Stk. 2. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Dog 

kan klager over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og §§ 49 

og 65 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tillige indbringes for Ankestyrelsens 

Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 

Stk. 3. Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal 

være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene, kan ikke indbringes for anden 

administrativ myndighed. 

§ 66. Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen, vurdere, 

om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal en klage først 



afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Er en afgørelse truffet efter 

bemyndigelse, jf. § 9, stk. 9, skal klagen sendes til og vurderes af den kommune, der efter § 

9, stk. 7, eller § 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter lov om social service. 

Stk. 2. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for 

afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen. Social- og integrationsministeren kan 

fastsætte regler om, at myndigheden skal benytte et særligt skema som led i genvurderingen. 

Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 

§ 67. Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse 

om afgørelsen. 

Stk. 2. Styrelseschefen kan se bort fra, at fristerne ikke er overholdt, når der er særlig 

grund hertil. Afgørelser om at se bort fra klagefrister og afgørelser om klagefristernes 

beregning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

§ 68. Ankestyrelsen er ikke bundet af parternes påstande og er uafhængig af instruktioner 

vedrørende afgørelsen af den enkelte sag. 

Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelse kan gå ud på afvisning, stadfæstelse, hjemvisning, 

ophævelse eller ændring af den afgørelse, der er klaget over. 

§ 72. Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning, jf. dog stk. 2-6. 

Stk. 2. Klage efter §§ 166 eller 167 i lov om social service over afgørelser om hjemgivelse 

og hjemgivelsesperiode efter § 68, stk. 2, i lov om social service, afgørelser om valg af 

anbringelsessted efter § 68 b, stk. 1, i lov om social service samt afgørelser om ændret 

anbringelsessted efter § 69 i lov om social service har opsættende virkning. Hvis særlige 

forhold gør det påkrævet, træffer kommunalbestyrelsen samtidig med afgørelse om valg af 

anbringelsessted eller ændret anbringelsessted afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks. 

Afgørelsen om, at en afgørelse iværksættes straks, kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed. 

Stk. 3. Klage over en afgørelse om, at anbringelse uden for hjemmet ikke skal opretholdes, 

jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i lov om social service, har opsættende virkning. 

Stk. 4. Ankestyrelsen kan efter begæring tillægge en klage over en afgørelse om botilbud 

efter kapitel 20 i lov om social service opsættende virkning. 

Stk. 5. Klage til Ankestyrelsen over optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter § 129 i 

lov om social service har opsættende virkning. Hvis særlige forhold gør det påkrævet, træffer 

statsforvaltningen samtidig med afgørelsen om optagelsen i et særligt botilbud afgørelse om at 

iværksætte optagelsen straks. Afgørelsen om at ophæve en opsættende virkning kan ikke 

indbringes for Ankestyrelsen. 

Stk. 6. Klager over Udbetaling Danmarks krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt 

boligstøtte i medfør af § 47 i lov om individuel boligstøtte har opsættende virkning. 

Stk. 7. Hvis Ankestyrelsen ændrer en afgørelse til skade for ansøgeren, træffer 

Ankestyrelsen samtidig beslutning om, fra hvilket tidspunkt ændringen skal ske. 

Stk. 8. Ankestyrelsen kan ved afgørelser om støtte til køb af bil, jf. § 114, stk. 1 og 2, i lov om 

social service, samtidig træffe afgørelse om bortfald af bevilling, opsigelse af lån m.v.  


