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Afgørelse vedrørende godkendelse af Springbrættet

Kontakt
Charlotte Torbensen

I medfør af lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, jf. § 26, stk. 1, skal Socialtilsyn Syd
hermed meddele Springbrættet godkendelse som generelt egnet til at drive tilbud i
henhold til lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5, døgnbehandlingstilbud til
voksne § 101 tilbuddet, og midlertidigt botilbud til voksne § 107, da tilbuddet efter
Socialtilsyn Syds vurdering samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.
lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

ctorb@faaborgmidtfyn.dk

Godkendelsesrapport af 30. januar 2015 er bilag til nærværende afgørelse, og de
vurderinger, der er lagt til grund for godkendelsen, fremgår heraf.
Godkendelse omfatter alene godkendelse som generelt egnet i medfør af lov om
social service § 66, stk. 1, nr. 5, døgnbehandlingstilbud til voksne § 101 tilbuddet,
og midlertidigt botilbud til voksne § 107 idet det påhviler tilbuddet selv at sikre sig
fornøden tilladelse fra andre myndigheder, herunder at sikre sig, at regler i anden
lovgivning er overholdt.
Tilbuddet optages på Tilbudsportalen som generelt egnet til at drive døgninstitution
i medfør af lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5, døgnbehandlingstilbud til
voksne § 101 tilbuddet, og midlertidigt botilbud til voksne § 107 på følgende vilkår,
idet der i øvrigt henvises til godkendelsesrapport af 30. januar 2015:
Målgruppe
Borgere med misbrugsproblemer
Alder
17 til 35 år
Ydelse
Der henvises til de af Socialtilsyn Syd godkendte indsatser på Tilbudsportalen.
Pladsantal og fordeling af pladser
I alt 17 pladser:

Side 1

Økonomi
Tilbuddet er forpligtet til at udarbejde budget og årsrapport i overensstemmelse
med reglerne i lov om socialtilsyn og bekendtgørelse om socialtilsyn, ligesom
tilbuddet med henblik på Socialtilsyn Syds mulighed for vurdering af den
økonomiske bæredygtighed skal afgive de økonomiske oplysninger, socialtilsynet
herudover efterspørger.
Tilbudsportalen
Det fremgår af bekendtgørelse om Tilbudsportalen § 5, stk. 1, at tilbuddet er
forpligtet til at indberette oplysninger om tilbuddet som nævnt i bekendtgørelsens §
7.
Socialtilsyn Syd registrerer godkendelsesrapporten på Tilbudsportalen, jf. lov om
socialtilsyn § 22, idet kriterierne og indikatorerne i kvalitetsmodellen, jf. herved
bilag 1 til bekendtgørelse om socialtilsyn, dog vil være udeladt.
Oplysningspligt
Tilbuddet har oplysningspligt over for Socialtilsyn Syd, jf. lov om socialtilsyn § 12.
Det betyder, at tilbuddet af egen drift skal oplyse socialtilsynet om væsentlige
ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, herunder vedrørende
personalesammensætning, fysiske rammer mv. Hvis tilbuddet undlader at oplyse
Socialtilsyn Syd om væsentlige ændringer kan det medføre, at den aktuelle
godkendelse bringes til ophør eller ændres.
Tilsyn
Socialtilsyn Syd varetager det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. lov om
socialtilsyn § 4, og for opgaver i forbindelse hermed betaler tilbuddet i medfør af
lov om socialtilsyn § 23, stk. 3 den af Socialtilsyn Syd fastsatte takst.
Regelgrundlag
Lov om socialtilsyn (lov nr. 608 af 12/06/2013), bekendtgørelse om socialtilsyn
(bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015), bilag 1 og bekendtgørelse om
Tilbudsportalen (bekendtgørelse nr. 1558 af 19. december 2013).

Sagsfremstilling
Ved ansøgning d. 8. oktober 2014 ansøgte Springbrættet Socialtilsyn Syd om
godkendelse som generelt egnet til at drive tilbud i medfør af lov om social service
§ 66, stk. 1, nr. 5, døgnbehandlingstilbud til voksne § 101 tilbuddet, og midlertidigt
botilbud til voksne § 107.
Den 16. oktober 2014 gennemførte Socialtilsyn Syd et tilsynsbesøg på tilbuddet,
hvorefter der er udarbejdet godkendelsesrapport.

Side 2

Med henblik på vurdering af tilbuddets kvalitet inden for kvalitetsmodellens 7
temaer, jf. herved lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, jf. bilag 1 har Socialtilsyn Syd
indhentet oplysninger fra bl.a. tilbud og ligesom der i forbindelse med tilsynsbesøg
den 16. oktober 2014 er foretaget interviews med bestyrelsen, ledelse,
medarbejdere og borgere.
14. januar 2015 sendte Socialtilsyn Syd godkendelsesrapport til tilbuddet med
henblik på afgivelse af bemærkninger. Tilbuddet havde nogle få bemærkninger.
På baggrund af tilsynsbesøg og fremsendt dokumentation har Socialtilsyn Syd
vurderet, at Springbrættet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse efter
lov om socialtilsyn.
Med venlig hilsen
Charlotte Sigurdsson
Sektionsleder

Charlotte Torbensen
Tilsynskonsulent
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