Frederiksberg Kommune

Solgaven
Skovbakken 126
3520 Farum

Afgørelse om godkendelse af tilbuddet Solgaven
Solgaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens §108, §107 og §104
og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse
og tilsyn.
Socialtilsyn Hovedstaden har truffet beslutning om at godkende Solgaven
Tilbuddet er godkendt til 65 voksne inden for følgende målgrupper, jf. lov om
social service §108, 1 voksen til § 107 samt 20 pladser til § 104.
Målgruppe
Voksne med synsnedsættelse i alderen 50 – 85+
Fysiske rammer
Solgaven ligger i smukke omgivelser nær Furesøen. Haveanlæggets stier er
specielt indrettede, så det er nemt for blinde og svagsynede at færdes der. Stierne
er forbundet med de grønne stier, der løber langs med søen. Rundt om Høje klint
ud til Furesøen er anlagt en sti (Solvej) med særligt gode orienteringsmuligheder
for blinde.
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at de fysiske rammer er egnet til målgruppen,
og at tilbuddet er indrettet således, at borgernes behov ved både inde og ude, at
være indrettet, så borgerne kan færdes trygt rundt med de synshandicap, som
borgere har.
Solgaven er indrettet med mindre lejligheder og gode fællesfaciliteter, samt et
træning og aktivitetscenter som giver mulighed for fysisk udfoldelse i stort
moderne træningscenter og for samvær og kreativ aktivitet.

Socialtilsynet vurderer, at borgernes boliger fremstår hjemlige med personligt
præg og at fællesarealerne er indrettet med diverse kunst og med fokus på
forskellige sanseoplevelser i forhold til lys, lyd etc.
Personalenormering
5 uddannede ledere, med sundhedsfaglige baggrunde eller økonoma.
120 medarbejdere med uddannelse eller erfaring indenfor det pædagogiske felt
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i
forhold til målgruppen.

Begrundelse
På baggrund af oplysninger fra tilbuddet samt tilsynsbesøg har socialtilsynet
vurderet, at tilbuddet ud fra en samlet vurdering af de aktuelle faglige, økonomiske
og organisatoriske forudsætninger opfylder de indikatorer og kriterier, der fremgår
af kvalitetsmodellen.
Vi har særlig lagt vægt på, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i indsatsen inden
for følgende 7 temaer i § 6 i lov om socialtilsyn:
1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
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5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer
Resultat af partshøring
Tilbuddet høringssvar har ført til de præciserede ændringer, som er fremsendt til tilbuddet.
Oplysningspligt
Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til
godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet til at indsende
budget inden 1. oktober og regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden inden 1. maj, jf. §§ 12, stk. 3 og 14, stk. 3 i
bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om socialtilsyn.
Lovhenvisning:
Lov om social service: LBK nr 1284 af 17/11/2015 §103, § 104 og §108
Lov om socialtilsyn: LBK nr 124 af 12/02/2016 §§ 5, stk. 1, 4, stk. 1. nr. 2, § 6 og § 12..

Kopier af de henviste §’er sat ind nederst i dette brev.
Venlig hilsen

Christina Thorholm (chth07)
Tilsynskonsulent
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Serviceloven/ Lov om social service: LBK nr 1284 af 17/11/2015
§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse
§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på
grund af
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov
for det.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold.
1) Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende
hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig
behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har
behov for
pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte
eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende
ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller
behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune,
har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende
opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.
Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede
partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever
eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1,
være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, jf.
stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.
Stk. 4. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om betingelserne
for at få tilbud om boform efter stk. 2.
Stk. 5. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om
pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer med bopæl på Færøerne
og personer med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1.
Stk. 6. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger
i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region eller en
eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når disse
personer
1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse,
2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig
nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ
anbringelse, eller
3) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer
med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed
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for administrativ anbringelse.
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Lov om socialtilsyn: LBK nr 124 af 12/02/2016
§ 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af
tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder
betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18.
Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr.
1-3, kan indgå i den kommunale forsyning, jf. § 4, stk. 3, i lov om social service.
Stk. 3. Socialtilsynets godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen
kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling på behandlingssteder, som er nævnt i § 4, stk. 1,
nr. 4, jf. § 141, stk. 6, i sundhedsloven.
Stk. 4. Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikkegodkendte
tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, og som kommunalbestyrelsen i akutsituationer
har visiteret borgere til i en periode på op til 3 uger, jf. § 4, stk. 4, i lov om social service, kan
anvendes i yderligere 3 uger.
Stk. 5. 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.
Stk. 6. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis tilbuddet
ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 6.
Stk. 7. Godkendelsen bortfalder, hvis tilbuddet ikke har været benyttet til det godkendte formål
i en sammenhængende periode på 2 år, dog 3 år for plejefamilier og kommunale plejefamilier,
jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.
Stk. 8. Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelsen af plejefamilier og kommunale plejefamilier,
jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service, tilbyde plejefamilien et kursus i at
være plejefamilie.
Stk. 9. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilrettelæggelse
og om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen.
§ 6. Det er en betingelse for godkendelse af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, at tilbuddet efter
en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.
Stk. 2. 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.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om vurderingen af tilbuddenes
kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for hvert af kvalitetstemaerne,
jf. stk. 2.
§ 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.
Stk. 2. Tilbud, der er godkendt efter § 5, skal
1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget,
2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har ansvar for at
yde hjælp til borgere, der har ophold i tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, jf. §§ 9-9 b i
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område,
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3) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der i henhold til
sundhedslovens § 141, stk. 1, har visiteret borgere til behandlingsstedet, og
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4) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at socialtilsynet
kan udføre det driftsorienterede tilsyn.
Stk. 3. Sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6, skal efter anmodning give socialtilsynet
oplysninger om borgere i sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, på tilbud omfattet
af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, når de er nødvendige, for at socialtilsynet kan udføre det
driftsorienterede tilsyn.
Stk. 4. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, der er godkendt efter § 5, skal udarbejde en årlig
rapport om tilbuddets virksomhed.
Stk. 5. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes oplysningspligt
efter stk. 1-4.
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