
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Nord

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 

for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 

socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 

relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 

i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Stiftelsen Købmandsgården

Prinsensgade 14

9460 Brovst

Tlf.: 98233131

E-mail: majbritt.stkmg@nordfiber.dk

Hjemmeside: www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk

§ 103 (beskyttet beskæftigelsestilbud)

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

Majken Kerstine Jespersen (Socialtilsyn Nord)

13-07-2016

Pladser i alt: 25

*Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning)

1. Stamoplysninger

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

Den selvejende institution Stiftelsen Købmandsgården har i alt 25 pladser. 19 pladser er helhedstilbud med både 

botilbud og dagtilbud (SEL §103), derudover er der yderligere 6 dagtilbudspladser efter SEL § 103.
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*Samlet vurdering:
De 19 botilbudspladser er fordelt på fire bofællesskaber: 

Poststrædet 12 i Skovsgård har fire pladser, 

Nordvangsvej 11 i Skovsgård har fire pladser, 

Aggersundvej 40-42 i Torslev har syv pladser, 

Poststrædet 16 i Skovsgård har fire pladser 

I de fire bofællesskaber er der tre pladser efter SEL § 107, som er midlertidigt botilbud. De sidste 16 pladser har 

borgerne lejekontrakter og får SEL § 85 støtte i eget hjem.

Målgruppen er psykisk udviklingshæmmede og mennesker med særlige behov, som har varigt nedsat psykisk 

funktionsevne. De beboere, som bor i tilbuddets bofællesskaber, har generelt set behov for støtte og vejledning, for at 

kunne opretholde en hverdag. Det være sig økonomisk vejledning, hjælp til indkøb, hjælp på deres værelser, gode råd 

om personlig hygiejne, påklædning, kost osv. Tilbuddet har ikke tilknyttet nattevagter, hvorfor målgruppen skal kunne 

klare sig uden. Målgruppens alder er 18-85 år.

Det er tilsynets vurdering, at Stiftelsen Købmandsgården er et veldrevet tilbud, som er kendetegnet ved en kompetent 

og engageret ledelse og medarbejdergruppe. Det er tilsynets vurdering, at ledelsen på Købmandsgården har relevante 

kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at den samlede personalegruppe 

fremstår engageret, faglig kompetente og besidder relevante kompetencer og erfaring med målgruppen. 

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets målgruppe profiterer af tilbuddets faglige tilgange og metoder.  De faglige 

tilgange og metoder er baseres på det pædagogiske arbejde, P.H.I.L. tankerne, hvilket betyder produktion, handicap, 

integration og lokalsamfund. Denne tilgang vurderes relevant og understøttes af en anerkendende, relations- og 

ressourceorienteret tilgang, hvor mesterlære, KRAP og NUZO er de metodiske tilgange. Den faglige målsætning for 

tilbuddet tager udgangspunkt i individuelle tilrettelagte pædagogiske indsatser med det fælles mål at skabe trygge 

rammer for borgerne, hvori de kan støttes i deres udviklingspotentiale. Borgerne skal tilbydes en aktiv hverdag med 

relevant beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Dermed ønsker tilbuddet at sikre, at borgerne støttes i at kunne udnytte 

deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse samt styrke deres selvstændighed, medinddragelse og indflydelse.
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Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar og tydelig systematik i deres skriftlige dokumentation. Det er tilsynets 

vurdering, at tilbuddet har udarbejdet klare og konkrete udviklingsmål for borgerne, som de løbende følger op på, 

evaluerer og justerer ved behov, således deres indsats matcher borgerens behov. Det er tilsynets vurdering, at denne 

systematik er med til at sikre at tilbuddet tydeligt og klart kan dokumentere deres udviklingsarbejde.

Det er tilsynets vurdering, at borgerne i tilbuddet får den nødvendige støtte og hjælp til relevante sundhedsydelser, 

ligesom der i tilbuddet er opmærksomhed på at understøtte borgernes fysiske og mentale velvære.

Det er endvidere tilsynets vurdering, at medarbejderne via deres kendskab til borgerne og via en anerkendende tilgang 

er med til at sikre, at der ikke forekommer uforholdsmæssige mange magtanvendelser.

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder forebyggende i forhold til seksuelle overgreb, og at både 

ledelse og medarbejdere har konkret viden og bevidsthed omkring forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb og 

at der er udarbejdet en relevant beredskabsplan herfor, som er kendt af medarbejderne. 

Det vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,  Budget afspejler pris og kvalitet, og der er tilstrækkelig 

gennemskuelighed i de økonomiske forhold.

Det er endelig tilsynets vurdering, at de fysiske rammer fremstår hjemlige og at de er med til at understøtte den 

pædagogiske indsats.

Påbud: 

Det skal sikres, at gældende, godkendte vedtægter for Købmandsgården er i overensstemmelse med lov om socialtilsyn. 

Bestyrelsen skal bringe vedtægt af 6. august 2015 i overensstemmelse med lov om socialtilsyn § 13, stk. 2 nr. 2. 

Påbuddet skal være opfyldt senest 4 måneder efter udstedelsen

Begrundelse:

Gældende vedtægter for fonden Stiftelsen Købmandsgården er revideret og vedtaget den 6. august 2015. Fonden er 

undtaget fondslovens ved Civilstyrelsens afgørelse af 7. december 2015, jf. § 1 stk. 5. 

Det følger af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2, at vedtægten skal angive egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og 
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Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt med påbud

hvorledes den er indbetalt (kontant eller i værdier). 

Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægter af d. 6. august 2015 for Stiftelsen Købmandsgården, der således ikke er i 

overensstemmelse med lovens krav, jf. lov om socialtilsyn § 6 stk. 2 nr. 4 og kvalitetsmodellens tema om organisation og 

ledelse.

Påbud:
Det skal sikres, at gældende, godkendte vedtægter for Købmandsgården er i overensstemmelse med lov om socialtilsyn. 

Bestyrelsen skal bringe vedtægt af 6. august 2015 i overensstemmelse med lov om socialtilsyn § 13, stk. 2 nr. 2. 

Påbuddet skal være opfyldt senest 4 måneder efter udstedelsen (frist: 13-11-2016)
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Oplysningsskema, tidligere magtanvendelser, beredskabsplaner for forebyggelse af magtanvendelser og seksuelle 

overgreb,  stikprøvekontrol af udviklingsmål, uddannelsesplan samt statusrapporter, Tilbudsportalen.

Observation Personalets samspil samt omgang med borgere, tegn på borgeres trivsel, spiste frokost med tre borgere samt personale.

Interview Interviewet ledelser

Deltog ved personalemøde

Interviewet to medarbejdere

Interviewet 6 borgere

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 01-04-2016. Slut: 13-07-2016.

Oversigt over tilsynsbesøg
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01-04-16: Poststræde 12, 9460 Brovst, afdeling: Poststrædet 12 (Anmeldt)

01-04-16: Poststrædet 16, 9460 Brovst, afdeling: Poststrædet 16 (Anmeldt)

01-04-16: Attrupvej 3, 9460 Brovst, afdeling: Beskyttet beskæftigelse (Anmeldt)

01-04-16: Aggersundvej 42, 9460 Brovst, afdeling: Købmandsgården (Anmeldt)

01-04-16: Aggersundvej 42, 9460 Brovst, afdeling: Købmandsgården (Anmeldt)

01-04-16: Nordvangsvej 11, 9460 Brovst, afdeling: Nordvangsvej 11 (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Anne-Vibeke Madsen

Leif Andersen

Majken Kerstine Jespersen

Niels Lysdal Nielsen

Sarah Sieker Juhlert

Poststrædet 12

Købmandsgården

Nordvangsvej 11

Poststrædet 16
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Beskyttet beskæftigelse

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 

godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 

øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 

forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 

samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 

falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

5 Det er tilsynets vurdering, at Stiftelsen Købmandsgården 

har stor opmærksomhed og fokus på borgernes 

beskæftigelse, og at medarbejderne støtter op herom. 

Størstedelen af de indskrevne borgere er i et 

beskæftigelsesforløb internt i Købmandsgårdens regi. 

Tilsynet konstaterer, at borgernes delplaner er en 

integreret del af hverdagen. Tilbuddet inddrager 

borgerne i egen målfastsættelsen, og der følges op 

herpå.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

Kriteriet vurderes opfyldt. Købmandsgården er et bo og beskæftigelsestilbud, og det er tilsynets vurdering, at 

tilbuddet i det daglige pædagogiske arbejde og i samværet med borgerne har fokus på borgernes trivsel og ønsker 

ifm med beskæftigelse og støtter borgerne heri, blandt andet ved at opstille udviklingsmål i samarbejde med den 

enkelte jf. indikator 1.a.

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæftigelse, og der følges 
op herpå

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at der fra leder, personale 

samt fra det indsendte materiale fremgår, at der udarbejdes konkrete mål i samarbejde med 

borgerne. Flere borgere bekræfter dette. Målene bliver løbende evalueret og justeret. En gang om 

året afholdes en udviklingssamtale med hver enkelt borger, og her evalueres året i forhold til de mål, 

der var sat, samt de nye mål laves. Opfølgningen og evalueringen af de unges mål sker igennem et 

samarbejde mellem den unge og mindst to medarbejdere, samme procedure som ved målsætning. I 

dagbogsprogrammet indføres dokumentationen, og der kan udarbejdes en slut statusrapport. Mål 

og delmål sættes i samarbejde mellem den unge og to medarbejdere, med udgangspunkt i den 

unges ønsker og funktionsniveau.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at leder, personale og 

borgere oplyser, at alle borgerne i bofællesskaberne er i uddannelsestilbud eller beskæftigelse. 15 

borgere bor i bofællesskaberne og arbejder i tilbuddets SEL § 103, en borger er i skånejob og 

yderligere tre borgere er i STU forløb.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

5 Det er tilsynets vurdering, at Stiftelsen Købmandsgården 

har stor fokus på udviklingen og fastholdelsen af 

borgernes færdigheder i forhold til selvstændighed og 

sociale kompetencer. Tilbuddet medvirker samlet set til, 

at sikre borgernes mulighed for personlig udvikling 

gennem en aktiv social hverdag og deltagelse i sociale 

aktiviteter og fællesskaber. Det er tilsynets vurdering, at 
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medarbejderne er med til at skabe både rammer og 

mulighed for, at borgerne kan fastholde kontakt til og 

samvær med, familie og øvrigt netværk.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Kriteriet vurderes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet udarbejder konkrete, individuelle mål i 

samarbejde med borgerne i forhold til borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på at støtte borgerne i et aktivt liv, herunder at indgå i 

sociale relationer i det omgivende samfund samt med øvrigt netværk. Det er endvidere vægtet, at alle borgerne har 

kontakt til og samvær med familie og øvrigt netværk i det omfang, den enkelte borger ønsker det.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at leder og personale 

oplyser samt at det af fremsendte materiale fremgår, at der udarbejdes konkrete, individuelle mål for 

borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Dette i samarbejde med borgerne. Målene bliver 

løbende evalueret og justeret.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at 

leder, personale og borger samstemmigt oplyser, at når man bor på Købmandsgården, betyder det et 

aktivt liv. Det er ligeledes vægtet, at tilbuddet har et aktivt fritidsliv, de går blandt andet til handicap 

idræt, i aftensskole og  de har en lørdagsklub. Tilbuddet samarbejder med en del andre steder om 

"En kultur der du'r" forening. Der arrangerer de på skift aktiviteter. Tilbuddets bidrag er at afholde et 

maskebal hvert år i februar. Til dette arrangement deltager ca. 150 personer.

Tilbuddet arbejder for at skabe lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder med henblik på at give 

udviklingshæmmede og mennesker med særlige behov de bedste vilkår for et aktivt samspil med 

nærmiljøet.
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Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at ledelsen samt borgerne 

oplyser, at alle borgere har kontakt til familie og netværk i dagligdagen. Det er tillige vægtet, at alle 

borgere har mulighed for at få besøg og efter aftale at have overnattende gæster. Borgerne 

bekræfter, at det er dem selv, der bestemmer, om de ønsker besøg og overnattende gæster.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,8 Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar 

målgruppebeskrivelse, og at der anvendes relevante 

faglige tilgange og metoder.

Målgruppen er psykisk udviklingshæmmede og 

mennesker med særlige behov, som har varigt nedsat 

psykisk funktionsevne. De beboere, som bor i tilbuddets 

bofællesskaber, har generelt set behov for støtte og 

vejledning for at kunne opretholde en hverdag. Det være 

sig økonomisk vejledning, hjælp til indkøb, hjælp på 

deres værelser, gode råd om personlig hygiejne, 

påklædning, kost osv. Målgruppens alder er 18-85 år.

Den faglige målsætning for tilbuddet sker med 

udgangspunkt i individuelle tilrettelagte pædagogiske 

indsatser med det fælles mål at skabe trygge rammer for 

borgerne, hvori de kan støttes i deres 

udviklingspotentiale. Borgerne skal tilbydes en aktiv 

hverdag med relevant beskæftigelses- og aktivitetstilbud. 

Dermed ønsker tilbuddet at sikre, at borgerne støttes i at 

kunne udnytte deres fulde potentiale i forhold til 

Tilbuddet kan med fordel arbejde med at tydeliggøre, i 

deres beredskabsplan for seksualpolitik , at den er 

gældende omkring forhold mellem borgere og forhold 

omkring personale og borgere.
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beskæftigelse samt styrke deres selvstændighed, 

medinddragelse og indflydelse.

Tilbuddets faglige tilgange baseres på det pædagogiske 

arbejde  P.H.I.L. tankerne, hvilket betyder produktion, 

handicap, integration og lokalsamfund, og som 

understøttes af følgende faglige tilgange: anerkendende 

og relationspædagogisk, guidende, ressourceorienteret, 

mesterlære og kulturbåret tilgang.

Tilbuddets metoder er følgende: KRAP og NUZO.

Tilbuddet journaliserer i Dagbogsprogrammet, og der 

følges løbende op på den pædagogiske indsats. Der 

arbejdes systematisk med dokumentation.

Tilbuddet har fokus på at fremme borgernes 

sundhedstilstand.

Tilbuddet har foretaget magtanvendelser, og tilbuddet 

har fokus på opkvalificering, læring og ændring i den 

pædagogiske praksis i forhold hertil. Der arbejdes 

målrettet med at forebygge uhensigtsmæssig adfærd.

Det er tilsynets vurdering, at alle tilbuddets 

medarbejdere og ledelse opkvalificeres i regler for 

magtanvendelser, da det er tilsynets vurdering, at 

tilbuddet med fordel kan have fokus på, at leders 

vurdering af om den enkelte magtanvendelse er tilladt 

eller ikke tilladt fremkommer af magtanvendelserne.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger 

overgreb. Alle medarbejdere har deltaget i kursus om 

konflikthåndtering. Tilbuddet har udarbejdet en 
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beredskabsplan samt en seksualpolitik.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets beredskabsplan 

for seksualpolitik ikke er tydelig i forhold til hvem den er 

gældende for.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

Kriteriet vurderes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er 

relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe jf. indikator 3a.

Det er ligeledes vægtet, at tilbuddet arbejder systematisk og tydeligt med den skriftlige dokumentation, herunder 

konkrete mål og indsats beskrivelser.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at tilbuddet på 

Tilbudsportalen har oplyst, at den faglige målsætning for tilbuddet sker med udgangspunkt i 

individuelle tilrettelagte pædagogiske indsatser, med det fælles mål at skabe trygge rammer for 

borgerne, hvori de kan støttes i deres udviklingspotentiale. Borgerne skal tilbydes en aktiv hverdag 

med relevant beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Dermed ønsker tilbuddet at sikre, at borgerne 

støttes i, at kunne udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse samt styrke deres 

selvstændighed, medinddragelse og -indflydelse.

Målgruppen er psykisk udviklingshæmmede og mennesker med særlige behov, som har varigt nedsat 

psykisk funktionsevne. Tilbuddet oplyser på hjemmesiden, at de beboere som bor i tilbuddets 

bofællesskaber, generelt set har behov for støtte og vejledning, for at kunne opretholde en hverdag. 

Det være sig økonomisk vejledning, hjælp til indkøb, hjælp på deres værelser, gode råd om personlig 

hygiejne, påklædning, kost osv. Målgruppens alder er 18-85 år.

Det er tillige vægtet, at tilbuddets leder oplyser, og det fremgår af Tilbudsportalen, at tilbuddets 

faglige tilgang grundlæggende baseres på det pædagogiske arbejde på P.H.I.L. tankerne, hvilket 

betyder produktion, handicap, integration og lokalsamfund, og som understøttes af følgende faglige 

tilgange: anerkendende og relationspædagogisk, guidende, ressourceorienteret, mesterlære og 

kulturbåret tilgang. Tilbuddets metoder er følgende: KRAP og NUZO.

Det er tilsynets bedømmelse, at de faglige tilgange og metoder er relevante for målgruppen, samt at 

personalet er bekendte hermed.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

4 (i høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddets 

leder og personale oplyser, at der dokumenteres i Dagbogsprogrammet. Tilsynet observerer dette 

ved tilsynsbesøget. Det er forskelligt, hvordan personalet arbejder med resultatdokumentation i de 

enkelte huse og på de enkelte hold i dagbeskæftigelsen. For alle borgere i bofællesskaberne er der 

dokumentation vedr. sundhedsmæssige forhold, udvikling og adfærdsmæssige forhold, 

arbejdsforhold, fritid og sociale forhold samt familieforhold og samvær/kontakt. For de tilstødende 
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borgere, som deltager i dagbeskæftigelsen, er der indtil videre kun oprettet dagbogsprogram for fem 

ud af ni borgere, dette ved særlige problematikker. Tilbuddet arbejder systematisk med 

resultatdokumentation, og er stadig i undervisning og sparring herom, hvilket er med til at højne det 

faglige niveau.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for borgernes 
ophold

3 (i middel 

grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at leder oplyser samt at det 

fremgår af indsendte materiale, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til 

opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Det er tillige 

vægtet, at tilbuddet har fokus på resultatdokumentation.

Det er imidlertid også vægtet, at omkring halvdelen af borgerne ikke har en kommunal handleplan, 

hvilket vanskeliggør tilbuddets mulighed for at dokumentere positive resultater for de mål som 

visiterende kommuner har opstillet. Tilbuddet er opmærksomme herpå og der er flere handleplaner 

undervejs.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Kriteriet vurderes opfyldt. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og 

indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Se indikatorniveau for uddybning.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 04.a: Borgerne bliver 
hørt, respekteret og anerkendt

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.Det er vægtet, at alle de borgere, som 

tilsynet interviewer, énstemmigt oplyser, at de er glade for at bo i tilbuddet, at de bliver hørt, 

respekteret og anerkendt. Dette understøttes af det fremsendte materiale samt tilsynets 

observationer.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 

5 (i meget 

høj grad 

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at alle de adspurgte borgere 

oplyser, at de har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i 
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vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov

opfyldt) overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Det er tillige vægtet, at tilbuddet oplyser på Tilbudsportalen, og det fremgår af indsendte materialer, 

at der afholdes brugerrådsmøder i dagbeskæftigelsen, samt at alle bofællesskaberne afholder 

husmøder.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Kriteriet vurderes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at Stiftelsen Købmandsgården har stor fokus på at understøtte 

borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at der ydes den nødvendige støtte til relevante 

sundhedsydelser.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.Det er vægtet, at alle de adspurgte borgere 

oplyser, at de trives i tilbuddet.

Det er tillige vægtet, at tilsynet observerer en god stemning, en anerkendende og 

ressourceorienteret tilgang under tilsynsbesøgene.

Det er desuden vægtet, at leder og personale oplyser, at borgerne trives i tilbuddet.

Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.Det er vægtet, at leder og personale oplyser, 

samt at det på TP oplyses, at sundhedsfaglige indsatser er en del af hverdagen. Tilbuddets leder 

oplyser, og det fremgår på TP, at der samarbejdes med læge, tandlæge og psykiater, psykiatrisk 

sygehus, fodterapeut og massør. Flere borgere bekræfter dette.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at tilbuddet på 

hjemmesiden oplyser, at det har en politik om, at tilbuddet skal være et sundt sted at bo, leve og 

arbejde. Derfor vægtes sund og varieret kost højt. Tilbuddet har fokus på, at de råvarer der benyttes 

er friske og gerne økologiske. De tilbereder altid maden sammen med borgerne. Nogle af 

bofællesskaberne laver en madplan for en uge, og i andre af bofællesskaberne beslutter borgerne i 

fællesskab, hvad de dagligt har lyst til at spise. Måltiderne er vigtige højdepunkter på dagen, og her 

dyrkes det sociale fællesskab i huset meget. Det er tillige vægtet, at tilbuddet har udarbejdet en 
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alkohol- og rygepolitik. Det er desuden vægtet, at tilbuddet har en seksualvejleder ansat i tilbuddet. 

Det er tilsynets bedømmelse, at borgerne profiterer af dette, og gerne har personlige samtaler med 

vedkommende. Der foreligger procedure for medicinhåndtering.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Kriteriet vurderes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at der er udarbejdet en relevant beredskabsplan for 

forebyggelse og håndtering af magtanvendelser, og at denne er kendt af både ledelse og medarbejdere. Det er 

ligeledes tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder ud fra en anerkendende og relationsorienteret tilgang til 

borgerne, som vurderes at være konfliktnedtrappende. For yderligere uddybelse se indikator 6.a og 6.b.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at leder og medarbejdere 

oplyser, at der arbejdes forebyggende i forhold til borgerne, for dermed at undgå magtanvendelser.  

Det er tillige vægtet, at leder oplyser, samt at det fremgår af det indsendte materiale, at tilbuddet 

har udarbejdet procedurer for magtanvendelser, og at denne indeholder: lovgrundlag, fremgang ved 

fysisk magtanvendelse samt skjult magt.

Det er endvidere vægtet, at de medarbejdere som tilsynet interviewer, samt leder er bekendte med 

magtanvendelsesreglerne.Det er samtidig vægtet, at tilbuddets leder samt fem medarbejdere har 

været på et kursus i regler for magtanvendelser i december 2015, de har efterfølgende undervist 

resten af personalegruppen heri.

Det er også vægtet, at alle de adspurgte borgere oplyser, at ingen gør noget mod dem, som de ikke 

ønsker.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen af denne indikator er det 

vægtet, at medarbejdere samt leder samstemmigt oplyser, at alle magtanvendelser drøftes på et 

personalemøde samt at ved særlige voldsomme magtanvendelser har personalet mulighed for at 

deltage i debriefing, supervision og samtaler med arbejdspsykolog. Det er tillige vægtet, at leder og 

medarbejdere oplyser, at alle magtanvendelser samt gråzone tilfælde/dilemmaer behandles på 
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personalemøder med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Kriteriet vurderes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har udarbejdet en relevant politik for håndtering 

og forebyggelse af voldsepisoder samt seksuelle overgreb. Det er endvidere tilsynets vurdering, at både personale 

og leder har en øget bevidsthed omkring forebyggelse af seksuelle overgreb i tilbuddet, og at denne bevidsthed er 

integreret i det daglige pædagogisk arbejde blandt andet ved at seksuel adfærd og grænser italesættes. Det er 

ligeledes vægtet, at tilbuddet har ansat en seksualvejleder.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats 
understøtter, at der ikke 
forekommer overgreb i tilbuddet

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at leder og medarbejdere 

oplyser, samt at det fremgår af det indsendte materiale, at tilbuddets pædagogiske indsats 

understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet, både voldlige overgreb samt seksuelle 

overgreb. Tilbuddet har ansat en seksualvejleder, og borgerne har mulighed for at tale med hende. 

Det er ligeledes vægtet, at medarbejderne oplyste at der er stor fokus på borgernes seksualitet og 

herunder også grænsesætning.

Det er tillige vægtet, at hele personalegruppen har deltaget i et kursus om konflikthåndtering.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at tilbuddet har 

udarbejdet en beredskabsplan i forhold til voldsepisoder, som indeholder: inden en voldsepisode, 

registrering af krænkende adfærd, konkret beredskabsplan, psykisk førstehjælp, efter skaden er sket, 

forholdsregler ved risiko for voldelige situationer. 

Det er tillige vægtet, at tilbuddet har udarbejdet en seksualpolitik, som indeholder lovgivning, 

personalets signaler, fremtræden og påklædning, personalets rettigheder og pligter samt misbrug og 

overgreb.

Det er endvidere vægtet, at beredskabsplanen er kendt i personalegruppen.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,4 Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har en samlet 

faglig kompetent ledelse, og at tilbuddets daglige drift 

varetages kompetent. Leder er pædagogisk uddannet og 

har flere års erfaring med målgruppen. 

Det er tilsynets vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at 

personalegruppen er sammensat af såvel socialfaglige 

som håndværksfaglige medarbejdere. Medarbejderne i 

tilbuddet har, for størstedelens vedkommende, været 

ansat i flere år. Der er lav personalegennemstrømning og 

et lavt sygefravær, hvorfor tilsynet vurderer, at borgerne i 

tilstrækkelig grad har kontakt med medarbejdere i 

forhold til deres behov.

Ledelsen indgår i flere ledernetværk. Ledelse og 

personale har ad hoc supervision og indgår alle i faglig 

sparring.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Kriteriet vurderes opfyldt.  Det er tilsynets vurdering at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Der er lagt vægt 

på, at ledelsen jf. indikator 8.a har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet samt at tilbuddet jf. 

indikator 8.b benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 

Kriteriet er ikke opfyldt i forhold til, at tilbuddets vedtægter ikke er i overensstemmelse med lov om socialtilsyn.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kompetencer i forhold 
til at lede tilbuddet

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at der i det fremsendte 

materiale fremgår, hvorledes tilbuddets ledelse har fordelt ansvar, opgaver og mål for tilbuddet. Det 

er tillige vægtet, at der i det fremsendte materiale og CV for leder fremgår, at tilbuddets 

pædagogiske og personaleleder er uddannet socialpædagog samt uddannet inden for handel og 

kontor. Leder har erfaring inden for psykiatri og som hjemmehjælper samt været tilknyttet tilbuddet 

siden sine studieår. Leder har indgået i ledelsesteamet siden 1999. Leder har endvidere relevante 

kurser/uddannelser inden for førstehjælp, brandbekæmpelse, praktikvejledning, ledelse, 

arbejdsmiljø, personalejura og medicinhåndtering.

Det er endvidere vægtet, at leder oplyser, at ledelsen har fokus på medarbejdernes trivsel og 

arbejdskultur.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at tilbuddets ledelse og 

medarbejdere indgår i ad hoc supervision samt faglig sparring. Tilbuddet har tilknyttet en 

arbejdspsykolog.  Det er tillige vægtet, at leder oplyser, at den eksterne supervision er for 

personalets skyld i forhold til trivsel, sårbare episoder/overgreb samt personalets relationsarbejde 

med de pårørende.

Det er endvidere vægtet, at leder oplyser, at to af lederne deltager i LOS ledernetværk samt et 

netværk med de andre lokale implicerede i Skovsgård modellen, hvor der ved de fire årlige møder 

blandt andet drøftes socialøkonomiske forhold samt PHIL tankerne.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

1 (i meget lav 

grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes som opfyldt i meget lav grad. Der er i bedømmelsen lagt afgørende vægt på, 

at gældende vedtægter ikke er i overensstemmelse med lov om socialtilsyn. 

Det er en bestyrelses opgave at sikre, at tilbuddets drift og formål sker i overensstemmelse med 

gældende vedtægter og med gældende lovgivning. Fordi gældende vedtægter ikke er i 

overensstemmelse med lov om socialtilsyn, har bestyrelsen ikke løftet denne opgave, hvad der har 

haft afgørende betydning for den samlede vurdering af bestyrelsen som ”kompetent”, på trods af 

bestyrelsen i øvrigt vurderes som fagligt velkvalificeret. Der er fremlagt bestyrelsesreferater, der er 
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medgået til vurderingen af bestyrelsen som ”aktiv”

Gældende vedtægter for fonden er revideret og vedtaget den 6. august 2015. Fonden er undtaget 

fondslovens ved Civilstyrelsens afgørelse af 7. december 2015, jf. § 1 stk. 5. 

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2, at vedtægten skal angive egenkapitalens størrelse 

ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller i værdier). Dette er ikke tilfældet i 

vedtægt af d. 6. august 2015. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten for Købmandsgården overholder 

lov om socialtilsyn § 13, stk. 2 nr. 2. 

Af fremsendt bestyrelsesliste fremgår det, at den aktuelle bestyrelse udgøres af 5 medlemmer: 

Formand (pårørende og direktør), medlem (medarbejderrepræsentant), medlem (forstander på 

plejecenter), medlem (erhvervskonsulent i kommune) og medlem (Ph.d. i jura). Hertil deltager leder i 

bestyrelsesmøder uden stemmeret, jf. lov om socialtilsyn § 14. 

Den aktuelle bestyrelse jf. bestyrelseslisten er sammensat og konstitueret i henhold til gældende 

vedtægter, ligesom bestyrelsessammensætningen lever op til krav om uafhængighed i lov om 

socialtilsyn. Det er i øvrigt Socialtilsynets vurdering, at der er tale om en fagligt velkvalificeret 

bestyrelse. Dette er dog ikke tillagt afgørende vægt.

Det er oplyst, at der aktuelt er afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2016. Det er tilsynets vurdering, at 

mødehyppigheden stemmer overens med en ”aktiv” bestyrelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Kriteriet vurderes opfyldt. Det er vægtet, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, samt at borgerne har 

tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevant uddannelse. Se indikatorniveau for uddybning.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Det er vægtet, at alle de adspurgte borgere oplyser, samt at det fremgår af de indsendte vagtplaner, 

at borgerne i forhold til deres behov for støtte har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante 

kompetencer.

En pårørende oplyser, at borger har god kontakt til personalet og i tilstrækkelig grad.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.

Det er vægtet, at det på TP oplyses, at personalegennemstrømningen er på 0, hvorfor tilsynet kan 

konstatere, at den ikke er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Tilbuddet har ikke nyansat medarbejdere i det seneste år, og ej heller er nogen medarbejdere 

fratrådt.

Gennemsnitlig medarbejderanciennitet på 10 år.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.

Det er vægtet, at det på TP oplyses, at sygefraværet blandt medarbejderne er på 4,24, hvorfor 

tilsynet kan konstatere, at det ikke er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Tilbuddet benytter vikarer fra egen vikargruppe. Tilsynet kan konstatere, at de faste vikarer har 

kompetencer, som passer ind i både bofællesskabsdelen samt dagbeskæftigelsen og 

aktivitetstilbuddet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Det er tilsynets vurdering, at personalet samlet set 

besidder relevante kompetencer i forhold til 

målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Personalet har forskellige uddannelsesmæssige 
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baggrunde i form af socialfaglige og håndværksmæssige 

uddannelser.  Det er tilsynets vurdering, at personalet 

har en omsorgsfuld, anerkendende og 

ressourceorienteret tilgang til borgerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

Kriteriet vurderes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i 

forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Det er tillige vægtet, at personalet arbejder anerkendende i 

forhold til borgerne, og at tilbuddet har fokus på at opkvalificere personalet i forhold til metoder.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at der på TP oplyses, at 

tilbuddet har 15 medarbejdere ansat. Personalegruppen er sammensat af ni medarbejdere med en 

socialfaglig baggrund, en sundhedsfaglig medarbejder, fire håndværksuddannede, en 

kontoruddannet samt en studerende og en uuddannet medarbejder. Leder oplyser, at 

vedkommende har CV for alle medarbejdere.

Det er tilsynets bedømmelse, at medarbejdergruppen har relevant uddannelse, opdateret viden og 

erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Leder oplyser, at medarbejdernes kompetencer 

svarer til beboernes/brugernes behov og ønsker. 

Det er tillige vægtet, at leder oplyser, at vedkommende forsøger at opkvalificere personalet ad hoc, 

således at når/hvis der opstår et nyt og ukendt fagområde, så uddannes personalet hertil f. eks. 

gennem kurser og temadage.Det er desuden vægtet, at leder oplyser, at for flere af borgerne gælder 

det, at VISO er tilknyttet eller har været tilknyttet. Dette er med til at højne fagligheden.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 

5 (i meget 

høj grad 

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at alle de beboere som 

tilsynet interviewer, oplyser, at personalet hjælper og støtter dem med de ting, som de hver især har 
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borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

opfyldt) behov for. Det er tillige vægtet, ud fra tilsynets observationer, at det er afspejlet i medarbejdernes 

samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer i forhold til at tilrettelægge og 

imødekomme brugerne på deres funktionsniveau. Det er endvidere vægtet, at tilsynet observerer, 

hvordan brugerne bliver behandlet med respekt, anerkendelse og omsorg. Tilsynet observerer den 

gode stemning i flere af husene og på værkstederne. Der er glæde mellem brugerne og i forhold til 

personalet, og man har tid til at tale med hinanden og hygge sig sammen.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 5 Det vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,  

Budget afspejler pris og kvalitet, og der er tilstrækkelig 

gennemskuelighed i de økonomiske forhold.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Kriteriet vurderes opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på at tilbuddets revisor ikke har haft bemærkninger af 

betydning for den økonomiske drift. Tilbuddet befinder sig i en stabil drift i.f.t. økonomisk bæredygtighed med solid 

egenkapital.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at revisor konkluderer, at regnskabet giver et retvisende billede 

af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling. Revisoren afgiver en blank revisionspåtegning 30. 

april 2015 vedr. regnskab 2014.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 

5 (i meget 

høj grad 

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad
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forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

opfyldt) Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende: Der er uploadet  budgetter for 2016 som rummer de 

fornødne poster til tilbuddets drift. Der er en disponeret fordeling mellem faste omkostninger og 

variable omkostninger. Tilbuddets omsætning kan afdække de forventelige omkostninger. 

Der forventes en  samlet omsætning på 12.909.556  kr. fordelt på et separat budget for botilbud og 

et separat budget for dagtilbud.

Der er oplyst, at der 5 ledige pladser ud af 25. 

Bedømmelsesgrundlaget er budget 2016.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad..

I bedømmelsen er der lagt vægt, at den opgjorte soliditetsgrad er opgjort til 26%, hvilket er 

tilfredsstillende og står i relation  til tillbuddets alder. Der er i regnskab 2014 en samlet egenkapital 

på1.994.489  kr. og understøtter øvrige nøgletal der beskriver den likvide tilstand.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Kriteriet vurderes opfyldt. Det vurderes, at budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den 

fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Der budgetteres med de fornødne poster, herunder det 

tilstrækkelige udførende personale.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at budgetter indeholder de fornødne poster som tilsammen 

medvirker til at skabe balance mellem pris og kvalitet i.f.t. målgruppens behov. Der er medtaget de 

fornødne poster og giver samlet set udtryk for forsvarlig anvendelse af offentlige midler.

Der budgetteres med udgifter til kompetenceudvikling svarende 5.882 kr. pr medarbejder, hvilket 

vurderes at være på niveau i.f.t. sammenlignelige tilbud og komplimenterer bedømmelsen i indikator 

10 a. samt 9 a. Det vurderes således, at der budgetteres med tilstrækkelige ressourcer til fastholdelse 

og udvikling af viden og færdigheder.

Der er dritsudgifter på i alt 7.839.305 kr.  i 2016 for botilbuddets vedkommende og .5.070.251 kr. for 

dagtilbuddets vedkommende.

I botilbuddet er normeringen på 13,10 og 0,66/medarbejder som primært består af fast personale. I 

dagtilbuddet er normeringen på 6,45 og 0,26/medarbejder.

Der er fin overensstemmelse mellem personaleoplysninger på TP og i budgetskemaet. 

Bedømmelsesgrundlag er budget 2016.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Kriteriet vurderes opfyldt. I vurderingen er der lagt vægt på følgende forhold. Der er uploadet budgetskema med 

tilstrækkelig detaljeringsgrad og oplysningsfelterne om tilbuddets økonomiske forhold er gjort tilgængelige på 

Tilbudsportalen og regnskab for 2014 med revisionsprotokollat er modtaget.

Det skal dog anføres, at regnskabet i almindelighed og resultatopgørelsen i særdeleshed ikke er ledsaget af 
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forklaringer på budgetafvigelser og foretagne dispositioner.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Det er vægtet, at nøgletal er uploadet til Tilbudsportalen, og at der er modtaget såvel regnskab som 

revisionsprotokollat for 2014..

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,3 Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer 

imødekommer og understøtter borgernes udvikling og 

særlige behov.

Tilbuddet består af fire bofællesskaber, hvor alle 

boligerne er meget forskellige og indretningen er ligeså. 

Der tages udgangspunkt i, hvordan beboerne gerne vil 

bo. Alle borgere har eget værelse og øvrige faciliteter 

deles der om. To borgere har eget bad. Værelserne er 

meget forskellige både i udformning og størrelse.

Tilbuddet er ikke særligt tilgængeligt for mennesker med 

fysiske handicaps. 

Tilbuddet har tillige et SEL § 103 beskyttet 

beskæftigelsestilbud. Købmandsgårdens 

dagsbeskæftigelse er beliggende på fire forskellige 

adresser, hvor der er følgende arbejdshold: 

forsyningshold, grønt hold, håndværkshold samt camping 

Side 29 af 34

Tilbud: Stiftelsen Købmandsgården



hold.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Kriteriet vurderes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling 

og trivsel. Det er vægtet, at de adspurgte borgerne oplyser, at de trives med de fysiske rammer og betragter dem, 

som deres hjem. Det er desuden vægtet, at tilsynet besigtiger nogle af borgernes værelser og alle fællesrum i 

bofællesskaberne, hvorfor det er tilsynets vurdering, at borgerne er glade for deres værelser og fællesrum, som 

fremstår personligt indrettet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 

høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at tilsynet observerer, 

samt at borger oplyser, at de trives med de fysiske rammer.

Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

4 (i høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Tilbuddet består af fire bofællesskaber på 

følgende adresser og følgende med antal borgere: Poststrædet 12, Skovsgård, fire pladser, 

Nordvangsvej 11, Skovsgård, fire pladser, Aggersundvej 40-42, Torslev, syv pladser, Poststrædet 16, 

Skovsgård, fire pladser. I alt 19 pladser. 

Det er tillige vægtet, at leder, personale og beboere oplyste og tilsynet observerer, at alle boliger er 

meget forskellige, og indretningen er også forskellig. Der tages udgangspunkt i, hvordan beboerne 

gerne vil bo. Alle borgere har eget værelse og øvrige faciliteter deles der om. To borgere har eget 

bad. Værelserne er meget forskellige både i udformning og størrelse.

Boligerne er alle to etager med trapper hvilket bevirker at de ikke er særligt tilgængeligt for 

mennesker med fysiske handicaps. Dette er imidlertid ikke vægtet i indikatoren, da dette ikke har 

betydning for den nuværende målgruppe. Det kan dog med tiden blive en udfordring for ældre 

borgere, 

Endvidere er der tilknyttet en borger, som bor i egen lejlighed, hvilken tilsynet ikke skal føre tilsyn 

med, da støtten ydes efter SEL § 85. 
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Tilbuddet har tillige et SEL § 103 beskyttet beskæftigelsestilbud med 25 pladser. Købmandsgårdens 

dagsbeskæftigelse består af fire forskellige arbejdshold: forsyningshold, grønt hold, håndværkshold 

samt camping hold. Derudover har tilbuddet et kreativt projekt hold kørende, som flere gange om 

året tilbyder forskellige projekter, som den enkelte kan søge ind på.

Indikator 14.c: De fysiske 
rammer afspejler, at tilbuddet er 
borgernes hjem

4 (i høj grad 

opfyldt)

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at boligerne er almindelige villaer 

og husene fremstår hjemlige. Det er ligeledes vægtet, at flere af borgerne viser gerne egne værelser 

samt fællesrum frem med glæde og stolthed. Borgerne oplyser, at de betragter eget bofællesskab 

som deres hjem.

Det er i denne indikator også vægtet, at dele af boligerne fremstår lettere slidte.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Den aktuelle bestyrelse udgøres af 5 medlemmer: 

Formand (pårørenderepræsentant), 

medlem (medarbejderrepræsentant), 

medlem (forstander på plejecenter), 

medlem (erhvervskonsulent i kommune) og 

medlem (Ph.d. i jura). 

Hertil deltager leder i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning
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Takster

Tilbudstype: .

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: .

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 103. Afdeling: Beskyttet beskæftigelse

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Poststrædet 16

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Købmandsgården

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Nordvangsvej 11

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Poststrædet 12

Error: Subreport could not be shown.
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