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Afgørelse om væsentlig ændring i godkendelse som socialt 

tilbud 
Socialtilsyn Øst har modtaget jeres ansøgning af den 07.01.2019 om væsentlig ændring i godkendelsen 

som socialt tilbud.  

I ansøger om at kunne modtage borgere, der dels har en diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser 

samt borgere der har problematikker, hvor de vil kunne profitere af de tilgange og metoder, der 

anvendes til borgere med autisme.  

Aldersgruppen for borgere indskrevet efter § 66, stk. 1 nr. 5 ønskes at gælde fra 11- 18 år.  

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 som socialt tilbud i henhold til lov om social service1 til følgende: 

• 8 pladser efter § §§ 66, stk. 1, nr. 5 og 107. Pladserne er fleksible pladser.  
• Aldersgruppen jf. § 66, stk. 1, nr. 5 er 11-18 år 

• Aldersgruppen jf. § 107 er 18 - 23 år 
• Målgruppen er Autismespektrumforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder 

 
• Tilbuddet kan modtage borgere, der dels har en diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser 

samt borgere der har problematikker, hvor de vil kunne profitere af de tilgange og metoder, der 
anvendes til borgere med autisme. 
 

 
Tilbuddet er beliggende på adressen: Hovedvejen 2A, 9850 Hirtshals. Der kan ikke uden forudgående 
aftale med socialtilsynet, anvendes andre fysiske rammer.  
 

Denne afgørelse erstatter tidligere afgørelse om godkendelse som socialt tilbud og eventuelle senere 

afgørelser om godkendelse af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget. 

 

mailto:socialtilsynost@holb.dk
mailto:siksocost@holb.dk


 

 
Side 2/3 

 

Socialtilsyn Øst  Jernbanevej 6, 3. sal  4300 Holbæk  tlf. 72 36 14 52 

e-mail socialtilsynost@holb.dk  sikker e-mail: siksocost@holb.dk 

Begrundelse 
I har den 03.04.2019 modtaget tilsynsrapport i høring. I har i høringssvaret tilkendegivet, at I har 

rettelser til tilsynsrapporten. Rettelserne var faktuelle. Disse er tilrettet i tilsynsrapporten og har 

rettelserne har ikke givet anledning til at ændre i socialtilsynets vurderinger.  

 

Det er socialtilsynets vurdering, at I vil kunne modtage borgere efter den ansøgte målgruppe.  

Det vurderes, at jeres nuværende indsats i meget høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og 

medvirker til trivsel hos de unge.  

I har et godt samarbejde med såvel anbringende kommuner samt pårørende.  

Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og 

trives på Broager. 

Der er ved vurderingen lagt vægt på at I har en høj faglig viden inden for autisme og de problematikker, 

der knytter sig til denne målgruppe. I vil desuden kunne modtage borgere, der ikke har en diagnose 

indenfor autismespektrumforstyrrelser, men hvor de tilgange og metoder, som tilbuddet anvender vil 

være gavnlige for dem.  

Jeres medarbejdere og leder har relevante refleksioner over indskrivning af borgere, der ikke har en 

diagnose inden for autismespektrumfotyrrelser, i forhold til om de passer ind i den borgergruppe, som I 

aktuelt har og i forhold til metoder og tilgange. 

Jeres medarbejdere og leder har desuden relevant viden om hvilke problematikker unge, der ikke har en 

autismediagnose, kan have.  

I forhold til jeres ansøgning om ændring af aldersgruppen, er det socialtilsynets vurdering, at I vil kunne 

tilbyde børn/unge fra 11 år den rette pædagogik og omsorg. Hertil har leder og medarbejdere relevante 

overvejelser om, hvad indskrivning af yngre børn kan betyde for den samlede målgruppe samt den 

enkelte unge. 

Der kan i øvrigt henvises til de konkrete vurderinger af temaer, kriterier og indikatorer i 

kvalitetsmodellen, der fremgår af vedlagte tilsynsrapport af den 04.04.2019. 

 

Retsregler 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov om socialtilsyn2 §§ 5, 6 og 12-18 samt bekendtgørelse om 

socialtilsyn3 § 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. 
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Såfremt der måtte være spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rikke Harritsø Hansen Inge Sewerin 
Tilsynskonsulent Afdelingsleder 

 

1 LBK nr 102 af 29/01/2018 
2 LBK nr 42 af 19/01/2018 
3 BEK nr 1251 af 13/11/2017 
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