
 

 

Side 1 

Bostedet Grønmosegaard 

Grønmosevej 7,  

6823 Ansager 

  

 

 

 

Afgørelse vedrørende godkendelse af Bostedet Grønmosegaard som 

generelt egnet 

 

Afgørelse 

I medfør af lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, jf. §§ 6 og 12-18, skal Socialtilsyn Syd 

hermed meddele Bostedet Grønmosegaard godkendelse som generelt egnet til at 

drive tilbud i henhold til lov om social service § 107 samt § 108. 

 

Godkendelsesrapport af august 2014 er bilag til nærværende afgørelse, og de 

vurderinger, der er lagt til grund for godkendelsen, fremgår heraf.  

Socialtilsyn Syd registrerer godkendelsesrapporten på Tilbudsportalen, jf. lov om 

socialtilsyn § 22, idet indikatorerne i kvalitetsmodellen, jf. herved bilag 1 til 

bekendtgørelse om socialtilsyn, dog vil være udeladt. 

 

Godkendelse omfatter alene godkendelse som generelt egnet i medfør af lov om 

social service § 107 samt § 108, 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 opholdssted 

for voksne borgere i medfør af servicelovens § 107 samt § 108 på følgende vilkår, 

idet der i øvrigt henvises til godkendelsesrapport af august 2014: 

 

Ibrugtagningsdato 

 

20. august 2014 

 

Målgruppe 

 

Voksne borgere over 18 år, herunder også par, med én eller flere psykiatriske 

diagnoser, eventuelt med narkotika/alkohol problemstillinger samt med lettere 

fysiske handicaps som følge af deres samlede livsforløb.  

 

Alder 

 

18 år og opefter.  

 

Ydelse 

 

Socialpædagogisk behandling. 

 

Pladsantal 

 

 

 

 

 

 
Socialtilsyn Syd 
 

Lindevej 5A 
Bygning 6 & 7 
5750 Ringe 
 
Tlf. 7253 1900 
socialtilsynsyd@fmk.dk 
www.socialtilsynsyd.dk 
25-08-2014 
 
Sagsid. 27.30.00-K09-361-
14 

 
Kontakt 
Vinnie Loft Holdt 
Tlf. 72531959 
vhold@faaborgmidtfyn.dk 

 

 

 

 

 



 

 

Side 2 

10 pladser i alt, hvor der er 7 pladser godkendt iht. Lov om Social Service § 107 

samt 3 pladser godkendt iht. Lov om Social Service § 108.  

 

Økonomi og organisatoriske forhold 

 

Bostedet Grønmosegaard er organiseret som en selvejende institution oprettet 

som en fond.  

Tilbuddets bestyrelse består af 6 medlemmer og det er Socialtilsyn Syds vurdering, 

at bestyrelsens sammensætning er i overensstemmelse med bestyrelsens 

vedtægter samt lov om socialtilsyn § 14, stk. 1.  

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets vedtægter er i overensstemmelse med 

kravene i lov om socialtilsyn § 13.  

Tilbuddet har som følge af en lav belægningsprocent en svag økonomi. Socialtilsyn 

Syd vurderer, at tilbuddet på trods af den svage økonomi foretager prioriteringer, 

der er med til at sikre kvaliteten i tilbuddet.  

 

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) §§ 5-6 og 12-18 og bekendtgørelse 

om socialtilsyn (bekendtgørelse nr.1557 af 19/12/2013). 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Ved ansøgning af 19. maj 2014, ansøgte Bostedet Grønmosegaard Socialtilsyn 

Syd om godkendelse som generelt egnet til at drive tilbud i medfør af lov om social 

service § 107. 

Den 19. juni 2014 gennemførte Socialtilsyn Syd driftsorienteret tilsynsbesøg på 

tilbuddet, hvorefter der er udarbejdet godkendelsesrapport, som er bilag til 

nærværende afgørelse. 

I forbindelse med tilsynsbesøget blev muligheden for at søge om godkendelse iht. 

Lov om Social Service § 108 drøftet, idet tilsynet erfarede, at der er borgere i 

tilbuddet, hvor der er tale om længerevarende anbringelser.  

  

Det fremgår af rapporten, at Bostedet Grønmosegaard samlet set opfylder 

betingelserne for at opnå godkendelse, jf. lov om Socialtilsyn § 5, stk. 1, jf. §§ 6 og 

12 – 18.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lone Ernst   Vinnie Loft Holdt 

Teamleder   Tilsynskonsulent 


