
  Besparelse/Effektivisering 
Budget 2023-2026 

 

Emne: Lukning af mindre aktivitetstilbud til 6 borgere i Skovgade Nr.: B30-07 

Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Social- og Sundhedsudvalget Social og Velfærd Social og Velfærd 

 

1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -150 -150 -150 -150 

Drift – Indtægter     

Drift - Netto -150 -150 -150 -150 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  

 

I efteråret 2014 udfærdigede Middelfart Kommune en boliganalyse for at vurdere kommende behov for 

boliger. I den forbindelse blev der afdækket et behov for oprettelse af et seniorbotilbud i forbindelse med 

et af kommunens plejecentre. Der blev afdækket et behov for at drage omsorg for en mindre gruppe af 

ældre udviklingshæmmede borgere, der nu enten boede i de tidligere støttecentre/bofælleskaber eller i 

egen bolig. Middelfart Kommune besluttede at oprette en afdeling med 6 pladser i forbindelse med 

Skovgades Ældrecenter som et senior botilbud for målgruppen. Der blev oprettet et dagtilbud til de 6 

borgere og tilbuddet blev også benyttet af et mindre antal borgere bosat i egen bolig ude i byen.. 

  

Som årene er gået, er behovet for dagtilbuddet blevet væsentligt mindre og aktiviteterne har skiftet 

karakter i takt med at borgerne er blevet ældre. Borgerne har grundlæggende ikke behov som aktiviteter i 

samme omfang som da de flyttede ind. 

 

Personaleressourcer til aktiviteterne tilføres fra det eksisterende dagtilbud Perronen, og en lukning vil 

betyde at personaleressourcer reduceres svarende til besparelsen. 

 

Budgettet er ca. 150.000 kr. som primært går til afholdelse af lønudgifter. En lille andel anvendes til 

materialekøb mv. Besparelsen svarer til 100 procent af budgettet da det er hele budgettet som fjernes ved 

nedlæggelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidshorisont  

 

Besparelsen vil kunne realiseres med virkning fra 2023. 

 

Personale konsekvenser 

 

Konsekvensen ved en lukning af Skovgades aktivitetstilbud vil betyde at de sidste aktiviteter fjernes og 

borgernes behov skal håndteres med eksisterende plejeressourcer på Skovgade.  

 

Personaleressourcer til de resterende aktiviteter tilføres fra det eksisterende dagtilbud Perronen, og en 

lukning vil betyde at personaleressourcer reduceres svarende til besparelsen. 

 

 

Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

   X  

 


