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Bolighandlingsplan for ældreområdet - foreløbig 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 3.515 4.950
Anlæg 1.000 1.852
Finansiering

I alt 0 0 4.515 6.802
 
 
Resume: 
Administrationen har på baggrund af den forventede demografiske udvikling beregnet, at 
der i Svendborg Kommune vil være behov for at udvide plejecenterkapaciteten frem til 
2025 med 40 boliger.  
 
 
Sagsfremstilling:  
Der udarbejdes årligt en boligprognose på ældreområdet, der skal sikre at 
plejeboliggarantien også fremadrettet kan overholdes. Prognosen udarbejdes bl.a. på 
baggrund af den forventede demografiske udvikling. Beregningerne for perioden 2020-
2025 viser, at der vil være et øget behov for pleje- og demensboliger fra 2023 svarende 
til i alt ca. 40 boliger fordelt på følgende måde:  
 

- 10 boliger i 2023 
- 20 boliger i 2024 
- 10 boliger i 2025 

 
Social- og Sundhedsudvalget har haft nedsat en styregruppe bestående af relevante 
interessenter til at kortlægge området, og komme med anbefalinger. Styregruppen har 
på møde 14.01.20 fremlagt sine anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget. 
 
Social- og Sundhedsudvalget har på den baggrund foretaget en rundtur på kommunens 
plejecentre, og vurderet på muligheder for til- og ombygning. Social- og 
Sundhedsudvalget har efterfølgende tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare 
eksisterende plejecenterstruktur, og at udvidelse af plejecenterkapaciteten derfor skal 
foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. 
 
Social og Sundhedsudvalget vil starte med udvidelse med følgende antal boliger: 
 
2023 10 boliger  
2024 17 boliger 
 
Med denne model er det mulighed for en successiv tilpasning af boligkapaciteten og 
justering i forhold til den aktuelle udvikling. Social- og Sundhedsudvalget vil følge 
udviklingen og vente med at træffe beslutning ift. 2025. Administrationen skal således i 
januar 2021 genberegne forventninger til bolighandlingsplan forud for 
budgetforhandlingerne til 2022. 
 
Økonomi:  
Det øgede antal pleje og demensboliger kræver anlægsinvesteringer. 
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