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1. Godkendelse af dagsordenen 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2021:  
Godkendt. 
 
 
 
 

2. Det sociale frikort, formidling og bevilling af dette 
21/294 

Sagsfremstilling:  
Enhedslisten ønsker følgende punkt til behandling på dagsordenen i SSU 
12/1-21: 
 
Det sociale frikort, formidling og bevilling af dette.  
 
Enhedslisten mener der er behov for en plan til udbredelse af ordning med 
socialt frikort, eftersom frikortet kun er udstedt 6 gange i Svendborg Kommune 
ud af 2469 på landsplan. 
 
For Enhedslisten er det vigtigt, at alle har adgang til arbejdsmarkedet. Med det 
sociale frikort, kan de mest sårbare og udsatte borgere få et job på deres 
præmisser, og opleve de sociale og sundhedsmæssige gevinster der er ved at 
være en del af arbejdsmarkedet.  
 
Enhedslisten foreslår at:  
 

 Administrationen redegør for den hidtidige indsats med formidling og 
udstedelse af det sociale frikort 
 

 Der udarbejdes en plan for at forstærke oplysningsindsatsen og 
sagsbehandlingen i kommunen 
 

 Der udarbejdes en plan for at forstærke oplysningsindsatsen i 
erhvervslivet og hos samarbejdspartnere, så som Forsorgscenteret, 
Forsorgsmuseet m.fl. 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2021:  
Udvalget vil gerne arbejde videre med udbredelsen af det sociale frikort. 
Udvalget beder administrationen komme med et oplæg til et kommende 
møde. 
 
 
 
 

3. Status - Covid-19-situationen på Social- og Sundhedsområdet 
20/8119 
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Beslutningstema:  
Orientering om den aktuelle situation. 

Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling:  
Orientering om aktuel status på udviklingen samt de indsatser, der er 
igangsat, herunder bl.a. vaccination. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ikke relevant. 

Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget. 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2021:  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 
 
 

4. Sundhedsprofil for børn og unge 2021 
20/26831 

Beslutningstema:  
Sundhedsprofil for børn og unge 2021. 

Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning 
 at sagen oversendes til Børne- og Ungeudvalget til orientering. 

Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har siden 2010 suppleret den landsdækkende 
sundhedsprofilundersøgelse for voksne, ”Hvordan har du det” med en intern 
sundhedsprofilundersøgelse, der er målrettet børn og unge på 5., 7. og 9. 
klassetrin. For at følge udviklingen på området, er undersøgelsen gentaget i 
foråret 2013 og 2017. 
 
Sundhedsafdelingen planlægger i samarbejde med Skoleafdelingen at 
gennemføre et nyt rul af undersøgelse i starten af 2021. Data om børn og 
unges trivsel og sundhed vil blive indsamlet via. den digitale platform 
”BørnUngeLiv”, på kommunens folkeskoler, fri-/ og privatskoler, og vil danne 
grundlag for den nye sundhedsprofilundersøgelse. 
 
Formålet med undersøgelsen er at opnå et øjebliksbillede af 
sundhedstilstanden blandt børn og unge og sammenholde med tidligere års 
undersøgelser samt benchmarke mod status i regionen og på landsplan. 
 
Når data i 2021 er indsamlet, vil der blive udarbejdet en rapport og 
hovedresultater vil blive fremlagt det poliske udvalg som et oplæg til politisk 
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debat. Rapporten kan desuden bruges som et opslagsværk for 
fagprofessionelle med tilknytning til børne- og ungeområdet og kan f.eks. 
anvendes til at målrette nye indsatser generelt og lokalt. Den nye 
profilundersøgelse vil bl.a. understøtte arbejdet omkring unges viden om og 
forbrug af rusmidler (alkohol, tobak og andre euforiserende stoffer). 
 
I koordinationsgruppen for ”Fælles om unge i Svendborg” er det aftalt at 
gennemføre Ungeprofilundersøgelsen for 15-30-årige unge i Svendborg 
Kommune i november 2021-januar 2022. De to undersøgelser supplerer 
hinanden og har hvert sit formål, hvilket afspejler sig i 
spørgsmålskategorierne. Sundhedsprofilen giver som nævnt et øjebliksbillede 
af sundhedstilstanden blandt børn og unge og kan sammenholdes med 
tidligere års undersøgelser. Ungeprofilundersøgelsen giver aktuelle data om 
unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation Profilerne supplerer 
således hinanden, og særligt Ungeprofilundersøgelsen, som også er 
landsdækkende, bidrager til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs 
af landets kommuner. Undersøgelsen kan også sammenholdes med tidligere 
undersøgelser. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der er ingen økonomiske eller erhvervsmæssige konsekvenser forbundet 
hermed. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ingen relevante. 

Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget 
Børne- og Ungeudvalget 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2021:  
Orienteringen taget til efterretning. Sagen oversendes til Børn- og 
Ungeudvalget. 
 
 
 
 

5. Tilsagn til projekt 'Støtte til livet' 
20/28617 

Beslutningstema:  
Anvendelse af midler fra Sundhedsstyrelsen til projekt ’Støtte til livet’  

Indstilling:  
Direktionen indstiller 

 at Social- og Sundhedsudvalget godkender anvendelse af midler til 
projekt ’Støtte til livet’ 

Sagsfremstilling:  
Ældreområdet har ansøgt om og modtaget midler fra Sundhedsstyrelsens 
pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Formålet med det ansøgte 
projekt er at understøtte borgerens livsmuligheder med professionelle 
relationer og indsatser af høj faglig karakter. 
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Indenfor de eksisterende organisatoriske rammer i ældreplejen ønskes en 
ændring i kulturen i samarbejdsprocesser, opgavetilrettelæggelse og 
varetagelse. Det skal ske med udgangspunkt i et borgerperspektiv i stedet for 
et systemperspektiv. 
 
Projektet sigter mod at: 

 Minimere uhensigtsmæssige dokumentationsprocesser og 
arbejdsgange i den centrale samarbejdsarena, der tilrettelægger og 
planlægger plejen og omsorgen hos borgerne. 

 Styrke og udvikle borgerforløb, så borgeren og de pårørende oplever 
forløbene sammenhængende, koordinerede og ikke mindst 
livsstøttende. 

  

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Projektets samlede bevilling er 9.958.909 kr. til anvendelse i projektperioden i 
2021. 
 
Der er i december 2020 givet tilsagn på 4.979.455 kr. Under forudsætning for 
bevillingsoptagelse på finansloven for 2021 vil der blive ydet yderligere tilskud, 
således at der samlet kan anvendes 9.958.909 kr. i projektperioden 

Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget 

Bilag: 

1. Åben - Tilsagn vedr. ansøgningen ”Støtte til livet” 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2021:  
Godkendt. 
 
 
 
 

6. Tilsagn til Sundhedsstyrelse puljeansøgning 
20/20364 

Beslutningstema:  
Tilsagn til Sundhedsstyrelse puljeansøgning 

Indstilling:  
Direktionen indstiller,  

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender tildelingen af 
Sundhedsstyrelse puljemidler 

Sagsfremstilling:  
Sundhedsafdelingen har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen til projektet 
”Farvel og Tobak”. Det overordnede sundhedsfremmende og forebyggende 
formål med projektet er, at borgere med en psykiatrisk diagnose hjælpes til 
rygestop. Dette vil ske gennem tilpassede og fleksible tilbud med ekstra 
ressourcer til at understøtte og hjælpe borgerne hen mod rygestop. 
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Rygestopindsatsen kan enten ske ved individuelle- eller gruppeforløb, og der 
er i projektet mulighed for at tilbyde rygestopmedicin.  
Projektet vil ske i samarbejde med relevante områder i kommunen herunder 
bo-og dagtilbud på socialområdet samt med lokal psykiatrien i Svendborg, 
som vil hjælpe med at borgere i målgruppen henvises til projektets tilbud. Der 
vil ligeledes være et samarbejde med Ærø Kommune ift. et fælles ERFA-
netværk.  
 
Sundhedsstyrelsen har været forsinket omkring uddeling af puljemidlerne, 
hvorfor projektet vil opstarte forsinket. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I projektet har det været muligt at ansøge om midler til hhv. projektledelse, 
udvikling og afvikling af tilpassede og fleksible individuelle- og gruppebaseret 
rygestoptilbud, tilskud til nikotinsubstitution medicin/rygestopmedicin (som 
udleveres på apotek), proaktiv opsporing og rekruttering af målgruppen, 
implementering af metoden VBA.  
Sundhedsafdelingen har ansøgt om 2.885.810 kr. og har fået tilsagn til hele 
beløbet. 
 
Projektet havde forventet opstart 1.november 2020 og sluttes december 2023 

Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget 

Bilag: 

1. Åben - 2020-Tilsagn - Svendborg Kommune - National Rygestoppulje -jnr. 
03-0902-197 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2021:  
Godkendt. 
 
 
 
 

7. Evaluering af Social- og Sundhedsudvalgets arbejde 
20/27780 

Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 At udvalget drøfter evalueringen. 

Sagsfremstilling:  
I forlængelse af Byrådets seminar i juni 2018 besluttede alle fagudvalg på 
møderne i juni 2018, at der årligt skulle ske en evaluering af udvalgenes 
arbejde i de respektive fagudvalg. 
 
Udvalget har besluttet, at følgende spørgsmål indgår i udvalgets evaluering: 

 Hvordan opleves den politiske arbejdsplads i udvalget? 
 Hvordan opleves samarbejdet med kollegerne i udvalget? 
 Hvad er forventningerne til administrationen? 
 Hvordan fungerer samspillet med administrationen? 
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Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ingen. 

Lovgrundlag:  
Lov om kommunernes styrelse. 

Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget. 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2021:  
Drøftet. Der er enighed om et velfungerende samarbejde politisk og med 
administrationen. 
 
 
 
 

8. Til orientering 
21/9 

Sagsfremstilling:  
1. Orientering fra udvalgsformanden  

 
2. Orientering fra udvalgsmedlemmerne  

 
3. Orientering fra administrationen  

a. Finanslov 2021 
b. Status for renovering i Sanddalsparken 
c. Tilsagn til tilskud projekt ”Ung på Vej” i forbindelse med 

ansøgningspulje til en styrket og helhedsorienteret tilgang 
overfor udsatte unge, som er på kanten af uddannelse og 
beskæftigelse 

d. Nye plejecenterlæger. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ikke relevant 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ikke relevant 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2021:  
Taget til efterretning. 
 
 
 
 

9. Lukket - Bygningsanvendelse 
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Underskriftsblad:  
 

Mødet sluttede kl.: 17:45 
 

 
Hanne Klit 
 

 
Hanne Ringgaard Møller 
 

 
Jesper Larsen 
 

 
Stina Sølvberg Thomsen 
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René Haahr 
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