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1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 
Godkendt.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B).

2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

19/3252

Beslutningstema: 
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Social- og 
Sundhedsudvalgets område.

Indstilling: 
Direktionen indstiller, 

 At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning 
til Økonomiudvalget

 At der søges om tillægsbevilling på ca. 1,4 mio. kr. vedr. midler til 
ensomhed og midler ifm. lov- og cirkulæreprogrammet for 2020.

Sagsfremstilling: 
Udvikling i forventet regnskab
Det forventede regnskab for kommunens samlede serviceudgifter udviser 
en merudgift på ca. 25 mio. kr. Samtidig viser de seneste prognoser, at 
der på landsplan er udsigt til en samlet budgetoverskridelse af 
servicerammen på mellem ¼ til ¾ mia. kr. Der er dermed fortsat risiko for 
en sanktion, hvis det ikke lykkes for kommunerne under ét at nedbringe 
overskridelsen. Svendborgs andel af en eventuel sanktion udgør ca. 5-10 
mio. kr. ud fra de nuværende oplysninger.
Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der fortsat føres en stram 
økonomistyring, og på områder med større afvigelser i forhold til det 
korrigerede budget udarbejdes tiltag til nedbringelse af underskuddet. 
Målet er, at det forventede underskud på 25 mio. kr. er reduceret 
væsentligt, inden det endelige regnskab foreligger.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 for Social- og 
Sundhedsudvalgets serviceudgifter udgør 966,7 mio. kr., og i forhold til 
forventet regnskab pr. 30. juni er der tale om en forværring på 3,9 mio. 
kr.

Forværringen i det forventede regnskabsresultat ses på alle tre 
politikområder, hvor der på ældreområdet bl.a. er tale om øgede udgifter i 
hjemmeplejen og i fritvalgspulje, mens der på socialområdet ses øgede 
udgifter vedr. bl.a. aflastning og særlige pladser i psykiatrien. På 
sundhedsområdet skyldes forværringen primært, at Sundheds- og 
Ældreministeriet har indført en midlertidig aconto model for afregningen af 
fuldfinansieringen i 2019, hvilket primært forventes at betyde en 
periodeforskydning af udgifterne. 
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Der vil fortsat arbejdes på at reducere forbruget på udvalgets område, 
herunder

 Udvisning af generel tilbageholdenhed
 Vurdering af genansættelser i alle afdelinger
 Gennemgang og genforhandling af kontrakter vedrørende eksterne 

køb
 Genforhandling af interne særforanstaltninger.

Som følge af besparelserne til budget 2019 og indfasningen heraf ses et 
ekstraordinært stort pres på økonomien i 2019.

Forventet afvigelse på serviceudgifterne:
Den forventede afvigelse på serviceudgifterne pr. 30.9.2019 viser et 
merforbrug på 19,6 mio. kr., der fordeler sig således:
Ældreområdet: -1,9 mio. kr.
Socialområdet: 11,2 mio. kr. 
Sundhedsområdet: 1,7 mio. kr.
Negativ overførselspulje: 8,6 mio. kr.
I alt 19,6 mio. kr.

Reelt vil merforbruget på udvalgets område udgøre 13,3 mio. kr., når der 
tages højde for midler vedr. ensomhed og vedr. lov- og 
cirkulæreprogrammet, der begge søges tilført ifm. tillægsbevilling pr. 
30.9.2019 (i alt ca. 1,4 mio. kr.), samt når merindtægt vedr. særligt dyre 
enkeltsager medregnes (4,9 mio.kr.), jf. nedenfor. 

Forventet afvigelse på overførselsudgifterne:
Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på overførselsudgifterne på 
5,4 mio. kr., hvoraf de 4,9 mio. kr. stammer fra særligt dyre enkeltsager 
under socialområdet. Denne merindtægt vil tilgå socialområdet i 
forbindelse med overførslerne til 2020.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Der henvises til vedlagte rapport.

Bilag:
Åben - SSU budgetopfølgning pr. 30.9.2019

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 
Budgetopfølgningen godkendes og udvalget godkender, at der søges om 
tillægsbevilling.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B).

3. Fordeling af 2 mio. kr. jf. budgetforlig

18/26439

Beslutningstema: 
Beslutning om fordeling af 2 mio. kr. afsat som en samlet pulje i 
budgetforliget for 2020 til videreførsel af Demenscenter Sydfyn og øgede 
udgifter ved omlægning af produktion i Det Gode Madhus.

Indstilling: 
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Direktionen indstiller, 
 At de 2 mio. kr. afsat i forbindelse med budgetforliget fordeles med

o 1,350 mio. kr. til reduktion af madpris for Svendborgs borgere
o 0,650 mio. kr. til videreførelse af Demenscenter Sydfyn. 

Sagsfremstilling: 
I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2020 den 11. oktober 
2019 blev der afsat en pulje på 2 mio. kr., der dels skal anvendes til 
videreførelse af det åbne rådgivnings- og aktivitetstilbud Demenscenter 
Sydfyn og dels skal anvendes med henblik på at reducere madprisen for 
Svendborgs borgere. 

Som følge af beslutning om omlægning af holdbarheden af kølemad fra Det 
Gode Madhus vil der fra 2020 være øgede produktions- og kørselsudgifter, 
som vil medføre en stigning i madprisen til det maksimale 55 kr. (i 2020-
niveau), såfremt der ikke tilføres ekstra budget. 

En videreførelse af Demenscenter Sydfyn vil sikre, at det fortsat er muligt 
at støtte mennesker med demens og deres pårørende via rådgivning om 
det at have demens i familien samt danne ramme for samvær og 
aktiviteter i trygge rammer. Videreførslen sker i en reduceret form og vil 
med fortsat deltagelse af Ærø Kommune ifølge temabeskrivelsen koste 
650.000 kr. årligt. Ærø Kommune har godkendt fortsat deltagelse. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Et beløb på 650.000 kr. årligt vil sammen med 70.000 kr. fra Ærø 
Kommune og medfinansiering fra eksisterende budget på 300.000 kr. 
betyde, at der vil være 1.020.000 kr. til drift af centret, jfr. 
temabeskrivelse til budget 2020.

Der vil efterfølgende restere 1.350.000 kr., som foreslås anvendt til 
reduktion af madprisen i Det Gode Madhus, jfr. særskilt punkt på 
dagsordenen. 

Bilag:
Åben - Demenscenter Sydfyn - temabeskrivelse til budget 2020

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 
Udvalget godkender den foreslåede fordeling.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B).

4. Madpriser 2020

19/14647

Beslutningstema: 
Fritvalgspriser for madservice i 2020.

Indstilling: 
Direktionen indstiller, 

 At der gives et tilskud til madprisen på 3,25 kr. pr. hovedret svarende 
til 1,35 mio.kr.
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 At nedenstående priser vedr. madservice i 2020 godkendes

Sagsfremstilling: 
Efter bestemmelserne i Lov om Social Service stilles der krav om 
fastsættelse af priserne for madservice på ældreområdet mindst én gang 
årligt.

Prisen for madservice i 2020 er beregnet på baggrund af regnskab 2018 
for Det Gode Madhus fremskrevet til 2020-niveau og tillagt de ekstra 
udgifter, der forventes i forbindelse med ændring af holdbarheden fra 16 til 
5 dage og samarbejdet med Langeland om madproduktionen.

Som følge af de ekstra udgifter stiger den beregnede madpris i 2020 fra 50 
kr. til 55 kr. pr. hovedret (begge i 2020-prisniveau). De 55 kr. svarer til 
maksimumsprisen for 2020 i følge lovgivningen. 

Under forudsætning af, at der er 1.350.000 kr. til rådighed til tilskud til 
madprisen for Svendborgs borgere, jf. tidligere punkt på dagens 
dagsorden, vil prisen for en hovedret kunne reduceres med 3,25 kr. fra det 
maksimale 55 kr. til 51,75 kr., jf. nedenstående skema. 

Omlægningen af holdbarheden fra 1.1.2020 kommer som følge af nye 
anbefalinger fra Fødevarestyrelsen i relation til bakterien Listeria. Den 
kortere holdbarhed betyder, at maden fremover skal leveres tre gange 
ugentligt til borgeren mod én gang i dag. Dette giver bl.a. den positive 
afledte effekt, at kontakten til borgeren øges, ligesom der bliver mulighed 
for at tilbyde borgeren andre retter og komponenter til retterne, 
eksempelvis friske salater. 

Temabeskrivelsen til budget 2020 vedr. ændret holdbarhed er vedlagt som 
bilag.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Madservicepriser i årets priser
Madpris pr. 
ret

2017 2018 2019 2020 før 
omlægning 

2020 efter 
omlægning.
Excl. 
tilskud

2020 efter 
omlægning. 
Incl. tilskud på 
1,35 mio. kr.

Hovedret 46,50 47,50 49,00 50,00 55,00 51,75
Lille hovedret 42,00 42,50 43,50 44,50 49,00 46,00
Biret 14,00 14,50 15,00 15,25 16,75 15,75
Frokostanretn. 26,50 27,00 28,00 28,50 31,50 29,50
Hoved- + 
biret

60,50 62,00 64,00 65,25 71,75 67,50

Lovgrundlag: 
Bekendtgørelse nr. 1576 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om 
personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Bilag:
Åben - Ændring af holdbarhed Det Gode Madhus - temabeskrivelse

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 
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Udvalget godkender tilskud og priser.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B).

5. Lånegaranti til kvindekrisecenter

19/9902

Beslutningstema: 
Beslutning om kriterier for tildeling af lånegaranti til kvindekrisecenter.

Indstilling: 
Direktionen indstiller, 

 at Social- og Sundhedsudvalget beslutter kriterier for tildeling af 
lånegaranti til kvindekrisecenter.

Sagsfremstilling: 
Byrådet har i budgetforliget for 2020 besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. i 
lånegarantistillelse til etablering af nye kvindekrisecenterpladser i 
Svendborg Kommune. 

Socialafdelingen ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter vilkår 
for meddelelse af lånegaranti. Det foreslås, at følgende kriterier kan indgå:

 Ansøger har relevante faglige kvalifikationer
 Ansøger har forretningsplan for etablering og opstart af 

kvindekrisecenter
 Ansøger ønsker at indgå driftsoverenskomst med Svendborg 

Kommune
 Ansøger kan anvise kvindekrisecentrets fysiske placering

Kriterierne kan vægtes. 

Det foreslås endvidere, at udmøntning af lånegarantien er betinget af 
godkendelse eller godkendelse med vilkår af Socialtilsyn Syd. 

Efter kriterier er besluttet, inviteres mulige leverandører til at ansøge. Der 
annonceres endvidere på kommunens hjemmeside om ansøgningspuljen.

Administrationen behandler ansøgningerne jf. evt. vægtning og forelægger 
til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Garantimuligheden annonceres og der foreslås en relativ lang 
ansøgningsperiode under hensyn til kriterierne (ansøgningsfrist 10. januar 
2020), således at udvalget kan behandle sagen på februar-mødet.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Lånegarantistillelse på 0,5 mio. kr.

Lovgrundlag: 
Serviceloven.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 
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Udvalget tilslutter sig de første to kriterier. Kriterie 3 ændres til, at ansøger 
oplyser om forslag til samarbejde med Svendborg Kommune. Det sidste 
kriterie fastholdes.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). 

6. Anbefalinger til proces i forhold til udmøntning af retningerne 
fra masterplanens fokusområde vedrørende Boformer

19/20205

Beslutningstema: 
Status på proces vedr. fokusområdet Boformer, herunder drøftelse af 
detaljeringsniveau for afrapportering.

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget

 Tager status til efterretning

 Drøfter detaljeringsniveau for anbefalinger i bolighandlingsplanen for 
2020.

Sagsfremstilling: 
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der i efteråret 2019 skal 
gennemføres en proces i forhold til en ny bolighandlingsplan. Social og 
Sundhedsudvalget godkendte 04.06.19 følgende proces:

 Social- og Sundhedsudvalget inviterer primo september en bred 
gruppe interessenter til en workshop, hvor der dagsordenssættes 
udfordringer på boligområdet og drøftes forslag til mulige løsninger

 På baggrund af workshoppen arbejder en bredt sammensat 
styregruppe af relevante interessenter videre med mulige løsninger

 Midtvejsstatus på Social- og Sundhedsudvalgets møde 05.11.19

 Bud på en bolighandlingsplan til den store interessentgruppe primo 
januar 2020 Social- og Sundhedsudvalget kan efterfølgende tage 
elementerne i en ny bolighandlingsplan med i forårets budgetarbejde, i 
forhold til budget 2021

 
Processen skal involvere relevante interessenter: Ældreråd, Ældre Sagen, 
bestyrelser, boligforeninger, ledere og medarbejderrepræsentanter m.v.

Udgangspunktet for processen er retningerne fra Masterplanen, 
Plejecenteranalyse 2018 og Bolighandlingsplan 2019.

Retningerne fra Masterplanen i forhold til Boformer er, at Svendborg 
Kommune skal sikre:

1. Samarbejde om seniorbofællesskaber
2. Relevante, tidssvarende og fleksible pleje- og 

demensboliger
3. Effektiv Plejecenterstruktur
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Som opstart på processen inviterede Social- og Sundhedsudvalget til 
temamøde om fremtidens boformer d. 12.09.19. Temamødet gav gode 
indspark til det videre arbejde med de konkrete anbefalinger.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentation fra Ældrerådet, 
Ældresagen, Dansk Sygeplejeråd (DSR), Fag og Arbejde (FOA) og 
Ældreområdet. 

Styregruppen skal komme med konkrete bud til bolighandlingsplanen og 
udmøntning af fokusområdet Boformer. 

Styregruppen tager udgangspunkt i følgende materiale:
 Borgermøde i november 2018 vedr. boformer på ældreområdet
 Temamøde i september 2019 vedr. fremtidens boformer
 Kortlægning af Svendborg Kommunes plejecenterstruktur, november 

2018
 Bolighandlingsplan for 2019
 Masterplan Fremtidens Ældreliv

Der vil i januar 2020 blive genberegnet prognose for fremtidigt behov for 
boliger, som vil indgå i tidsperspektivet.

Styregruppen arbejder foreløbigt med følgende temaer:
 Samarbejde om seniorbofællesskaber
 Sammenlægning af specialer
 Potentielle lokationer ift. til- og ombygning
 Samarbejde på plejecentre

Styregruppen skal i januar 2020 afrapportere til henholdsvis Social- og 
Sundhedsudvalg og den brede interessentgruppe. I den forbindelse 
anmoder administrationen udvalget drøfte forventninger til afrapportering, 
herunder detaljeringsniveau for anbefalinger i bolighandlingsplanen for 
2020

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Økonomiske konsekvenser vil skulle beskrives i forhold til valg i 
bolighandlingsplanen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 
Taget til efterretning, idet det foreslåede detaljeringsniveau godkendes.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). 

7. Anvendelse af platformen Boblberg i Svendborg Kommune

19/23158

Beslutningstema: 
Hanne Klit (A) ønsker at drøfte muligheder ift. anvendelse af platformen 
Boblberg i Svendborg Kommune på baggrund af henvendelser fra flere 
borgere.
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Indstilling: 
Drøftelse.

Sagsfremstilling: 
Boblberg er en digital platform til at søge fællesskaber og venskaber.

Her kan enkelt-borgere i alle aldre søge andre med fælles interesser, større 
fællesskaber, eller blot en-til-en kontakt. Der er opslag fra borgere, der 
søger motionsvenner, pennevenner, reservebedsteforældre osv. F.eks. en 
ung, der søger nogle at snakke med efter forælders død, eller en ældre 
borger, der savner en at tage på vandreture med.

Det er også muligt for foreninger at lægge ”bobler” op med deres 
aktiviteter og events, eller søge nye frivillige til deres foreninger.  

Erfaringer fra andre kommuner er, at Boblberg er meget brugervenligt og 
tilbyder en stor grad af tryghed. Brugerne af Boblberg har stor tillid til 
tjenesten.

Boblberg kan være et brugbart redskab bredt på hele social- og 
sundhedsområdet. 
Det fremmer synlighed af frivilligområdet, kan hjælpe personer efter 
genoptræningsforløb til at fastholde træning i et nyt fællesskab og 
forebygger ensomhed for alle aldersgrupper ved at tilbyde et trygt sted at 
søge fællesskaber.

Det er gratis for borgere og foreninger at benytte Boblberg. Pr. oktober 
2019 har portalen rundet 230.000 borgere og samarbejder med 30 
kommuner. De har indgået et tæt samarbejde med Røde Kors om at 
hjælpe flere borgere ind i nye fællesskaber. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Prisen for Svendborg Kommune vil være 8.500 kr. pr. mdr. / 102.000 kr. 
pr. år. 
Dette dækker alle nedenstående ydelser og giver adgang for alle 59.000 
borgere i kommunen.

Boblberg oplyser, at de har +1.500 borgere fra Svendborg Kommune som 
står på venteliste og mange opslag der venter på at gå i luften så de kan 
skrive sammen.

Derudover vil der være udgifter til print af PR-materiale (se bilag).

Bilag:
Åben - Notat om IT-sikkerhed og samarbejde med Boblberg

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 
Udvalget er positivt og beder administrationen afdække mulighederne for 
brugen på tværs af kommunen.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). 

8. Røgfri udearealer
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19/18132

Beslutningstema: 
Status på arbejdet med røgfri fritid. 

Indstilling: 
Administrationen indstiller, 

 At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling: 
På baggrund af ønsket fra Social- og Sundhedsudvalget om at undersøge 
hvordan og på hvilke vilkår, røgfrihed på de kommunale udendørs 
idrætsanlæg kan gennemføres, har Svendborg Kommunes Haludvalg den 
10. oktober og Svendborg Idræts Samvirke (SIS) den 23. oktober drøftet 
røgfri udearealer og røgfri fritid.  

Deres drøftelse er sket på baggrund af notat (bilag 1). Notatet bygger på 
partnerskabsaftalen for Røgfri Fremtid, som både Svendborg Kommune, 
DGI og DIF er en del af. SIS og Haludvalget har begge besluttet at tage 
drøftelsen om røgfri fritid med retur til deres respektive haller og 
foreninger. 

Indstillingen fra Social- og Sundhedsvalget vil igen blive behandlet på det 
kommende møde i SIS den 18. november og mødet i Haludvalget den 6. 
december. Herefter kommer hvert udvalg med en udtalelse/anbefalinger, 
som vil blive præsenteret på Social- og Sundhedsudvalgets møde i januar.

Bilag:
Åben - Notat til drøftelse i SIS og halvudvalget

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 
Orienteringen taget til efterretning.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). 

9. Udlodning af økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger og 
organisationer 2020

19/41

Beslutningstema: 
Fordeling af §18-midler til frivillige sociale foreninger og organisationer.

Indstilling: 
Direktionen forelægger sagen til afgørelse af

 Hvilke frivillige foreninger og organisationer, der skal ydes tilskud, samt
 Hvor stort tilskud de enkelte foreninger og organisationer skal have.

Sagsfremstilling: 
Hvert år fordeler Social- og Sundhedsudvalget midler til frivillige sociale 
foreninger efter §18 i Serviceloven. De gives til konkrete aktiviteter og 
initiativer, hvoraf den frivillige indsats udgør den væsentligste del.



Social- og Sundhedsudvalget’s møde den 05-11-2019

140

Frivillighed er defineret af det nationale Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 
En frivillig er en person, der gør noget aktivt til gavn for personer udenfor 
vedkommendes egen familie og vennekreds,  uden økonomisk vinding. Der 
ud over er kriteriet, at det frivillige arbejde skal foregå i en organiseret 
sammenhæng.

I kommunens frivilligpolitik er der i handleplanen udpeget et fokus på 
frivilligt socialt arbejde i relation til integration og flygtninge. Der ud over 
peger politikken på støtte til opstart at nye initiativer.

Svendborg Frivilligråd har i flere omgange i dialog med Svendborg 
Kommune understreget vigtigheden af, at §18-midlerne kommer de mange 
foreninger til gavn. Svendborg Frivilligråd har tidligere anbefalet, at 
midlerne tildeles med mindre beløb til de mange, da §18-midlerne ofte er 
de mindre foreningers grundlag for at kunne yde indsatsen. 

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 8. oktober 2019 drøftet 
prioritering af områder i forbindelse med §18-midler til frivilligt socialt 
arbejde. Her peger udvalget på

 Børn og unges mentale sundhed
 Børn og unge som pårørende
 Ensomhed
 Sundhedsfremme til de, der har det sværest.

Til fordeling i 2020 er der 1.217.000 kr. i § 18-puljen.

Der er indkommet 80 ansøgninger til puljen, og det samlede ansøgte beløb 
er 3.583.475 kr.

Samlet oversigt over de indkomne ansøgninger vedlægges. De enkelte 
ansøgninger beror på sagen. Prioritering af midler drøftes på mødet.

Lovgrundlag: 
Ifølge Serviceloven skal kommunen

 Samarbejde med frivillige sociale foreninger
 Afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Bilag:
Åben - Retningslinjer om administration af §18-pulje(r)
Åben - Oversigt over § 18-ansøgninger 2020
Åben - Notat

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 

Fordelt efter nedenstående skema.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B).

Aktiv Borger
          

5.000 

Alkorådet
       

50.000 
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Astma-Allergi Foreningens oplysningskreds
       

10.000 

Barnets Blå Hus
       

20.000 

BK Stjernen
       

10.000 

Blomster Cafeen af 2017
       

65.000 

Børns Vilkår 5.000

Børns Voksenvenner Svendborg
       

20.000 

Cykeltutten
       

15.000 

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe 
Svendborg

       
25.000 

Den Blå Lagune
       

10.000 

Det Grønlandske Hus i Odense
          

5.000 

Det Humanistiske Fællesskab
          

5.000 
Diabetesforeningens Lokalforening i 
Svendborg 5.000

FitforKids 25.000

Foreningen Den Boligsociale Fond
          

5.000 

Frtivilligcenter Sydfyn - Kontakt ml. 
Mennesker

       
15.000 

FTS - Svendborg (Etnisk ambassadørgruppe)
          

5.000 

FTS - Svendborg (Sprogcafé) 5.000

FTS - Svendborg (Manpower)
          

5.000 

FTS - Svendborg (Mama Mia)
          

5.000 

Gå Dig Glad - Frivilliggruppe 5.000

Hjerneskadeforeningen Sydfyn og Øerne
          

8.000 

Hjerteforeningens Lokalforening Svendborg
       

20.000 

Hjælpende Hænder
          

9.000 

KOMsammen Svendborg           



Social- og Sundhedsudvalget’s møde den 05-11-2019

142

5.000 
Kræftens Bekæmpelse - Lokalforening 
Svendborg 30.000

Kurdisk Kvinde Forening i Svendborg
          

5.000 

Kvisten - Terapi til ofre for seksuelle overgreb
       

10.000 

Lokalafdeling Svendborg Gigt 5.000

Lokalklub Fyn og Øerne (DLHM) 5.000

Mand & Mand imellem 5.000

Medborger Cafeen 10.000

Natteravnene Svendborg 10.000

NEFOS Svendborg 10.000

Offerrådgivningen Fyn 10.000

Ollerup Plejecenter - Husets Venner 15.000

Onsdagscafeen 10.000

Parkinson Klubben Svendborg 10.000

Peer-Netværk Svendborg 10.000

Persian 17 8.000

Red Barnet Ungdom 5.000
Red Barnets Familieoplevelsesklub i 
Svendborg 10.000

Regnbuelejren - Ungdommens Røde Kors 5.000

Scleroseforeningen - Lokalafdeling Sydfyn 10.000

SIND Ungdom Svendborg 10.000

Svendborg Handicap Festival
       

10.000 

Svendborg Senior Idræt 20.000

Sydfyns Tandemklub
       

10.000 

Thorsengklubben
          

5.000 

Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)
          

5.000 

UFL Svendborg (Unge for ligeværd)
       

20.000 

Ungdommens Røde Kors Svendborg
          

5.000 

Varmestuen Kirkens Korshær 400.000

Vejviser / Livshistorie 27.500
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Vildmandsforeningen
       

15.000 

Værestedet Møllen 10.000

Ældresagen Egebjerg 12.000

Ældresagen Svendborg-Gudme 35.000

Ældresagen Svendborg-Gudme 25.000

I alt 1.154.500

10. Til orientering

19/59

Sagsfremstilling: 
1. Orientering fra udvalgsformanden

2. Orientering fra udvalgsmedlemmerne

3. Orientering fra administrationen
a. Ansøgningspulje: Udvikling af et forebyggende tilbud til psykisk 

sårbare unge

b. Invitation til KL’s Sundhedskonference 2020 ’Kvalitet i det nære 
sundhedsvæsen – Vi starter indefra’, der afholdes 21.01.2020 
på Hotel Comwell Kolding. Program vedlagt.

c. 40-års jubilæum på Grønnemoseværkstederne (4. december 
2019)

d. Den Nationale Alkoholkonference 2020

e. Orientering om samarbejde med private leverandører

Bilag:
Åben - KL's Sundhedskonference 2020 - program
Åben - Program Den Nationale Alkoholkonference 2020

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2019: 
Taget til efterretning.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). 
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Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:45

Hanne Klit

Susanne Gustenhoff

René Haahr

Lars Erik Hornemann

Anne Katrine Olsen

Hanne Ringgaard Møller

Jesper Larsen
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