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Effektiviseringsprocenten er ligeledes fjernet på ældreområdet svarende til 2 mio.kr. Samtidig er akutfunktionen tilført 1,9 mio.kr. årligt med henblik på at forebygge hospitalsindlæggelser. Endelig er der afsat 1,75 mio. kr. i 2021 til flere SOSU-praktikpladser.
På skoleområdet gives et boost til mangfoldige læringsmiljøer på 4 mio.kr. årligt for yderligere at understøtte elevernes trivsel og læring, samt for at så mange elever som muligt kan
integreres i undervisningen i almenmiljøet i den lokale folkeskole. Endvidere investeres 2
mio.kr. årligt på skolerne til indretning og design af læringsmiljøerne. Endelig investeres 6,8
mio. kr. på Tved Skole, således de fysiske rammer tilpasses.
Der gives et tilskud på 1,2 mio.kr. årligt til en klippekortsordning til SFO som et supplement
til de eksisterende moduler, således forældre kan betale en pris, der afhænger af benyttelse
af tilbuddet og øger forældrenes valgmuligheder. Samtidig fastholdes ressourcerne på området.
Der afsættes 1 mio. kr. årligt til §18 puljen til at styrke det frivillige arbejde på de lokale dagcentre og plejecentre samt styrkelse af indsatsen gennem de frivillige vejvisere, som bl.a har
til formål at guide og hjælpe ældre hjemmeboende borgere ind i fællesskaber. Indsatsen skal
have fokus på at mindske ensomheden blandt ældre borgere. Midlerne fordeles til de venneforeninger/bruger- og pårørenderåd, der er i tilknytning til plejecentre og dagcentre. Fordelingen sker på samme måde som klippekortmidlerne fordeles i dag efter borgerantal og
midlerne skal anvendes/øremærkes til indsatser og aktiviteter, der kan medvirke til at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre borgere. Endvidere afsættes 0,9 mio.kr. til bedre
lokaler for Frivillighuset.
Værestedet, der er en del af Svendborg Juniorklub, tilføres 0,4 mio. kr. årligt for at understøtte den boligsociale indsats i Skovparken indsats i området, mens normeringen på SSParbejdet øges svarende til 0,3 mio. kr. årligt for at understøtte den forebyggende ungeindsats. Dertil kommer en styrkelse af ungeinvolveringen omkring demokrati, politik og aktivt
medborgerskab på 0,45 mio.kr. årligt. Dermed skabes mulighed for oprettelse af et ungeråd.
Endelig afsættes penge til 6 EGU praktikpladser.
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Der et afsat godt 34 mio.kr. i budgetperioden til udmøntning af CO2-reduktionshandleplan
2021-2030 for at understøtte kommunens klimamål om, som virksomhed at være omstillet
til 100% vedvarende energi og dermed have 0-udledning af CO2 inden 2030. Pengene investeres primært i varmepumper og elbiler. Samtidig undersøges muligheden for at aktivere
kommunens VE-selskab til at producere vedvarende energi til kommunens eget forbrug ved
at stille kommunegaranti eller indskyde kapital.
For at understøtte den bæredygtige udvikling er der afsat 1,8 mio.kr. årligt, herunder for at
deltage i Region Syddanmarks ”DK2020 projekt” og for at give ekstra ressourcer til natur- og
miljøområdet.
Go2Green får et øget årligt tilskud til at understøtte foreningens initiativer.
Der afsættes 0,5-2,0 mio.kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med
henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og
højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen
med andre fynske kommuner.
Som led i udviklingen af Blå Kant og klimasikring investeres knap 37 mio.kr. i 2021-2023 med
fokus omkring Søndre Havn. Projektet indebærer en klimasikring af Søndre Havn og indebærer samtidig, at der etableres en fodgængerforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken.
Dermed tages et vigtig skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.

