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Afgørelse om væsentlig ændring i godkendelse som socialt 

tilbud 
Socialtilsyn Øst har modtaget jeres ansøgning den 26-06-2017 om væsentlig ændring i godkendelsen 

som socialt tilbud.  

Autisme Center Vestsjælland søger om godkendelse af følgende: 

Ibrugtagning af nyrenoverede fysiske rammer for en del af Aktivitets og Samværstilbud jf. SEL § 
104. 37 borgere fra tilbuddet på Rosenkildevej 75/77, fraflyttes og flyttes til Rosenkildevej 83, 
parterre. 

 

På baggrund af tilsynsbesøget den 6.11.2017 og de oplysninger socialtilsynet er bekendt med, har vi 

vurderet sagen og træffer følgende afgørelse: 

 

Afgørelse 
 

• Jeres ansøgning imødekommes 
 

Tilbuddet er fremadrettet godkendt til: 
 
Tilbuddet er godkendt som socialt tilbud i henhold til lov om social service1 til følgende: 

• Rosenkildevej 85: 19 pladser efter § 108 

• Århusvej 2 E – K: 23 pladser opført efter ABL § 105 stk. 2, hvor støtten ydes efter lov om social 
service § 83 og § 85 

• Skanderborgvej 1: 10 pladser opført efter ABL § 105 stk. 2, hvor støtten ydes efter lov om social 
service § 83 og § 85 

• Rosenkildevej 49: 5 pladser efter § 108 
• Rosenkildevej 61 st. og 1. sal: 4 pladser efter § 108 

• Rosenkildevej 65, st.: 2 pladser efter § 108 
• Rosenkildevej 65, 1. sal: 4 pladser. Fleksibel godkendelse efter § 107 og § 108 
• Rosenkildevej 101 B – L: 25 pladser opført efter ABL § 105 stk. 2, hvor støtten ydes efter lov om 

social service § 83 og § 85 
• Æblehaven 5: 2 pladser. Fleksibel godkendelse efter § 107 og § 108 

• Anholtvej 3, 1. og 2. sal: 27 pladser. Fleksibel godkendelse efter § 66,stk. 1, nr. 6 og § 107 
• Anholtvej 3, st.: 19 pladser. Fleksibel godkendelse efter § 66, stk 1, nr. 6 og § 107 
• Anholtvej 3, 1 sal: 8 pladser efter § 107 
• Rosenkildevej 77: 28 pladser efter § 104 

• Rosenkildevej 83: 37 pladser efter § 104 
• Rosenkildevej 63, st.: 4 pladser efter 66,stk. 1, nr. 6 
• Rosenkildevej 63, 1. sal: 4 pladser efter 66,stk. 1, nr. 6 
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• Skanderborgvej 5: 10 pladser efter § 66,stk. 1, nr. 6 
• Rosenkildevej 79: 13 pladser. Fleksibel godkendelse for op til 3 af pladserne mellem SEL §§ 66, 

stk 1, nr. 6 og § 107 
 

Tilbuddets adresser er beliggende i 4200 Slagelse. 
 

 
 Målgruppen for tilbuddet er:  

• Børn og unge i aldersgruppen 6 til 18 år, der alle har autismespektrum forstyrrelser. Derudover 
kan de have problematikker som opmærksomhedsforstyrrelser, udadreagerende adfærd og 

udviklingshæmning.  

• Voksne i alderen 18 til 85 år, der alle har autismespektrum forstyrrelser. Derudover kan de have 
problematikker som opmærksomhedsforstyrrelser, udadreagerende adfærd og 

udviklingshæmning.  
 
Tilbuddet henvender sig til børn, unge og voksne i alderen 6 til 85 år, der er inden for tilbuddets 
målgruppe og i varierende grad har brug for støtte og omsorg jf. tilbuddets forskellige støtte niveauer 
som beskrevet på Tilbudsportalen. 

 

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

afgørelser om godkendelse af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget. 

 

Begrundelse 
I har den 21-11-2017 modtaget tilsynsrapport i høring. I har i høringssvaret tilkendegivet, at I ikke har 

nogen kommentarer til tilsynsrapporten. 

Ved det anmeldte tilsyn den 6. november 2017 besigtigede socialtilsynet de nyrenoverede fysiske 

rammer på Rosenkildevej 83 Parterre. Socialtilsynet vurderer, at de nye fysisk rammer er velegnede til 

Aktivitets- og samværstilbud for målgruppen af borgere og godkender hermed Autisme Center 

Vestsjællands ansøgning om godkendelse af nye fysiske rammer for en del af Aktivitets og 

Samværstilbuddet. 

I afgørelsen er der lagt vægt på, at de nye fysiske rammer til Aktivitet og samvær er rummelige, så de 

giver mulighed for at borgerne i tilbuddet kan have hver deres arbejdsstation. Ligeledes at der er 

mulighed for at tilbyde borgerne aktiviteter i flere mindre aktivitets rum, og at gangene er brede og giver 

mulighed for at man kan have ophold og færdes uden for tæt kontakt, hvilket vurderes at være noget, 

som målgruppen af borgere vil profitere af. 

I afgørelsen vægtes endvidere, at tilbuddet er beliggende i ét plan, hvilket kan medvirke til at optimere 

fordelingen af personaleressourcerne i forhold til borgernes behov. 

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

kvalitetsmodellen - her henvises der til vedlagte tilsynsrapport af den 13-12-2017. 

 

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. 

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


 

 
Side 3/3 

 

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

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

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. 
 

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Foged Inge Sewerin 
Tilsynskonsulent Afdelingsleder 
 

                                                
1 LBK nr 369 af 18/04/2017 
2 LBK nr. 70 af 18/01/2017 
3 BEK nr 1675 af 16/12/2016 
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