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Med budget 2022 styrker partierne bag aftalen københavnernes  
velfærd, livskvalitet og fællesskab i hverdagen. Vi tager hånd  
om byens ældste, yngste og sårbare – og fortsætter med at gøre  
København til en grønnere by med trygge, attraktive byrum.

Velfærd og fællesskaber 
i en grøn by

Kvalitet til byens børn
Alle københavnerbørn og unge skal 
trives og udvikle sig fagligt og socialt 
i byens daginstitutioner og skoler. Vi 
sætter flere penge af til udvikling af 
kvalitet og den nære ledelse i skoler 
og dagtilbud, mens vi også sætter ind 
for at få flere pædagoger.

Stærke fællesskaber
Med budget 2022 investerer vi 
massivt i de unge københavneres 
muligheder for at blive en del af 
idræts- og foreningslivet, hvor de  
kan vokse og finde et sted at høre  
til i stærke fællesskaber. Derfor 
opgraderer vi også flere af vores 
idrætsanlæg til helårssport, så 
københavnerne kan dyrke idræt  
året rundt.

Socialt ansvarlig by 
København skal stadig tage godt hånd 
om ældre og byens sårbare borgere. 
I budget 2022 sætter vi penge af til 
flere sociale botilbud og støtte til de 
mest udsatte børn og voksne. Og vi 
sikrer, at der er plejeboliger nok til  
de ældre og styrker rekrutteringen  
af flere omsorgshænder.

Samtidig fortsætter vi den positive 
udvikling i byens udsatte boligom-
råder – og understøtter et sikkert og 
trygt København, uanset hvor man 
bor og færdes.

Sikre skoleveje
København skal fortsat være en 
af verdens allerbedste og sikre 
cykelbyer. Vi investerer derfor i flere 
sikre skoleveje ved en række skoler, 
så vores yngste trygt kan springe 
på cyklen hver dag. Og vi sørger for 
bedre forhold for gående og cyklister 
generelt i byen – især i Indre By, hvor 
pladsen flere steder er trang.

Grønnere by 
Vi fortsætter mod målet om at være 
en CO2-neutral hovedstad. Derfor  
gør vi fremover plads til flere elbiler 
og delebiler og sænker hastigheden 
for køretøjer med 10 km/t i store dele 
af byen. Samtidig sætter vi nu ind 
med en stribe nye klimatiltag, som 
bl.a. skal understøtte grønne arbejds-
maskiner i bygge- og anlægsprojek-
ter og sikre mere genanvendelse af 
erhvervsaffald. 

Vi fortsætter naturligvis også med at 
udvikle flere grønne, attraktive byrum 
til gavn og glæde for københavnerne 
i hverdagen.

Vækst og beskæftigelse 
København skal være et godt sted at 
drive virksomhed. Derfor indeholder 
budget 2022 flere erhvervsvenlige 
initiativer – bl.a. hurtigere behandling 
af byggesager – mens vi også styrker 
indsatsen overfor de københavnere, 
som står uden job.

Investeringer og effektiviseringer 
Befolkningstilvæksten for 2021 og 
2022 har været lavere end ventet, 
som også afspejles i budget 2022. 
Men prognoserne viser fortsat flere 
københavnere og dermed pres på 
økonomien på den længere bane, så 
vi skal fortsætte med at finde nye må-
der til at kunne tilbyde kernevelfærd af 
høj kvalitet til københavnerne.

Med budget 2022 investerer vi samlet 
set 56,1 mio. kr. i bl.a. nye velfærds-
løsninger, så vi kan gøre tingene 
smartere. Dertil er der samlede effek-
tiviseringer for ca. 274 mio. kr. i 2022. 
Alt sammen for at få råd til og styrke 
kernevelfærden – dér, hvor der er brug 
for den i hverdagen.
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Udvalgte initiativer i budget 2022

Kunstgræsbane i Hans Tavsens Park

Kunstgræsbane i Lersøparken

Nye byrum ved Sigynsgade  
og Krakas Plads

8 gruppers daginstitution på Kastelsvej 60
Støtte til opførelse af UN Live Museum

Flytning og projekttilpasninger på Skolen på Islands Brygge

Forbedret trafiksikkerhed ved Arenakvarterets Skole 

Helårsis i Ørestad Skøjtehal

Bedre cykelforhold Refshalesvej
Fredeliggørelse af Toldbodgade

Bedre cykelforhold ved Søerne

Udeskolehus til skolehaverne ved Lersøparken

Tryghedsaktiviteter omkring Aldersrogade

Screening af sportshal og svømmehal

Tryghedsaktiviteter omkring Bispeparken

11-mands kunstgræsbane i Emdrupparken

Nyt byrum på del af Frederiksborgvej

Genhusning af Guldberg Skole ved renovering

Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro

Renovering af bolværk i Amaliehaven

Kunstgræsbane i Kløvermarken

80 specialundervisningspladser til 
Peder Lykke Skolen Renovering af Plejekollektivet Sundholm

Forbedret trafiksikkerhed ved 
Nordøstamager Skole 

Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhal

Helårsis i Østre Skøjtehal

Lys på skaterbanen i fælledparken

Idrætshal på Topstykket i Sydhavnen

8 gruppers daginstitution på Topstykket i Sydhavnen 

Musikhuset København på Vesterbrogade 59
Vedligehold af Kødbyen

Planlægning af flyt af dagpleje og legestue 
på Kirsebærhavens Skole

Tidlig opstart af KKFO + faglokaler på Harrestrup Å Skole

Planlægning 
af botilbud med 35 pladser på Ellebjergvej

Færdiggørelse af musikbygning ved Sankt Annæ Skole

Trafiksanering ved Saxtorphsvej

Ny plads på Toftegårds Plads

12 gruppers daginstitution på Tingbjerg 
Skoles boldbane

Rønnebo - nybygget botilbud

 40 specialundervisningspladser til Heerup Skole 

35 pladser til borgere med handicap 
på Elna Munchs Plads

336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole

Planlægningsbevillinger til Tingbjerg 
institutioner og klubpladser
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Børnene er Københavns fremtid. Med budget 2022 investerer 
vi i at give en endnu bedre start på livet samt styrke trivslen og 
fagligheden i de københavnske skoler. 

Flere uddannede pædagoger
København har brug for flere pæda- 
goger i børnehaver og vuggestuer  
for at nå minimumsnormeringerne. 
Vi afsætter 47,3 mio. kr. til styrket  
rekruttering gennem merituddan- 
nelse af pædagogmedhjælpere.

Styrket ledelse i skoler og dagtilbud
Trivsel og læring skal løftes hos alle 
elever i de københavnske skoler og 
hos børnene i dagtilbuddene. Med 
11,1 mio. kr. fortsætter vi uddannel-
sesforløbet for københavnske skole- 
ledelser, som sammen skal udvikle 
kvaliteten på skolerne. Desuden af-
sættes 158,1 mio. kr. til at ansætte flere 
pædagogiske ledere og klynge-ledere 
i dagtilbud.

Fortsat løft til de ældste elever
Folkeskolen i København skal være  
for alle byens børn, uanset udgangs-
punkt fagligt og socialt. 262,8 mio. kr. 
afsættes til at fortsætte den positive 
udvikling i ”Styrket udskoling”, hvor 
initiativer som fx Talent Camps og 
læringsforløb for sårbare elever fort-
sætter. Vi afsætter også 4,8 mio. kr. til 
bedre seksualundervisning.

Flere specialundervisningspladser
Flere børn og unge har behov for  
ekstra hjælp og støtte. Derfor udvider 
vi Heerup Skole med 40 special-
undervisningspladser og planlægger 
80 specialundervisningspladser ved 
Peder Lykke skolen samt KKFO og 
klubpladser. 

Lejrskole for ældste skoleelever
Med budget 2022 afsætter vi 26,4 
mio. kr. til lejrskoleaktiviteter for 6.-9. 
klasser for at genskabe klassefælles-
skaberne og styrke trivslen oven på 
corona.

Flere daginstitutionspladser
Vi fortsætter vi med at sikre den nød-
vendige kapacitet på børneområdet. 
Der bliver nye daginstitutioner på 
Kastelsvej 60 og Topstykket i Syd-
havnen med 8 grupper hver samt en 
12 gruppers daginstitution på den 
ældre boldbane nord for Tingbjerg 
Skole, som i stedet får ny multibane. 

Fokus på børn og unge  
i udsatte boligområder
Fremmøde i skolen er vigtigt for ele-
vers trivsel og mulighed for at få en 
uddannelse. Derfor sætter vi målret-
tet ind for at mindske fravær blandt 
elever på Tingbjerg Skole og Nørre 
Fælled Skole. Desuden styrker vi det 
pædagogiske og faglige niveau på  
to dagtilbud nær Aldersrogade.

Andre indsatser
• 11,1 mio. kr. til renovering af lege-

pladser i skoler og daginstitutioner
• 54,1 mio. kr. til at reetablere skole-

fritidsordningen ved Tingbjerg 
Skole med 336 pladser

• 13,6 mio. kr. til planlægning af 23 
daginstitutionsgrupper og 16 
midlertidige samt 400 klubpladser 
til 10-17årige i Tingbjerg.

• 1,5 mio. kr. til udvikling af handle-
plan for en grøn folkeskole.

• 2,7 mio. kr. til handicapvenlige 
legepladser

Kvalitet og plads
til byens børn

262
mio. kr. til fortsat 
styrket udskoling

Flere dag-
institutionspladser

Løft til de 
ældste elever

Styrket ledelse og 
flere uddannede  
pædagoger

π3



I København skal alle børn og unge have lige muligheder  
for at blive en del af fritids- og foreningslivet. Derfor 
investerer vi bredt i at løfte flere børn og unge ind  
i opbyggende, sociale fællesskaber. 

Stærke fællesskaber for børn og unge
Flere børn og unge skal have mulig- 
hed for at blive en del af fællesskab-
erne i idræts- og foreningslivet og 
få følelsen af at høre til. Vi forlænger 
og udvider en række idrætssociale 
indsatser for udsatte børn og unge 
på tværs af byen, bl.a. Feriecamps, Fri-
tidsguiderne KBH og kontingentstøtte 
med 43,8 mio. kr. fra 2022-25.

Og vi afsætter 18,9 mio. kr., så børn fra 
familier med få ressourcer i og omkring 
Urbanplanen får støtte til at engagere 
sig i idræts- og foreningslivet. 

Et boost til ungdomsklubberne
Der afsættes midler til, at styrke ung-
domsklubberne i København, så et 
bredt udsnit af unge kan få mulighed 
for at prøve sig selv af og finde ud af, 
hvad de interesserer sig for gennem 

fælles attraktive og udviklende aktivi-
teter i gode fysiske rammer.

Forenings- og aftenskolepakke
Vi afsætter 39,2 mio. kr. i 2022-25 til 
lokaleleje og nyt inventar for at bevare 
kvaliteten og mulighederne for at 
deltage i foreningslivet og aftenskole-
aktiviteter.

Idrætshal i Sydhavn
Teglholmen får sin første idrætshal på 
Topstykket nær Skolen i Sydhavnen.

Kunstgræsbaner til flere
Fodboldglade københavnerne skal 
have mulighed for at spille bold på 
kunstgræs året rundt. Vi afsætter 32 
mio. kr. til at konvertere 11-mands 
græsbaner til kunstgræsbaner med 
belysning i Lersøparken, Emdruppar-
ken og på Kløvermarken. Hekla Park får 

midler til at undersøge muligheden 
for en 11-mands kunstgræsbane. Den 
kommende 5-mands kunstgræsbane i  
Hans Tavsens Park får fuld finansiering.

Flere idrætsfaciliteter
Vi investerer bredt i idrætten i 
budget 2022 og afsætter 15 mio. kr. 
til at holde helårsåbent i Ørestad og 
Østerbro skøjtehaller samt 1,6 mio. 
kr. til opgradering af tennisbaner i 
Ryvang og på Genforeningspladsen. 
Vi anlægger fire nye badezoner i hav-
nen, mens der bliver lys på skateba-
nen i Fælledparken. Desuden afsættes  
i alt 33,1 mio. kr. til nye idrætspuljer.

Musikhuset København
København får et nyt musikhus til  
bl.a. akustisk musik på Vesterbrogade 
59, der tidligere husede Københavns 
Museum. Vi afsætter 67,7 mio. kr.  
til istandsættelse og opgradering af 
bygningen.

Andre indsatser
• 1,8 mio. kr. til at videreføre 

Demokrati Garage på 
Rentemestervej

• 3,6 mio. kr. til kulturforeningen 
Culture Box

• 1,2 mio. kr. i støtte til indsatsen 
Bydelsmødre

• 7,2 mio. kr. til aktiviteter  
i Ungdomssøen

• 2,8 mio. kr. til kunstnerpladser  
på Halmtorvet

Fritid og
fællesskaber

256
mio. kr. investeres i 
idrætten

Københavns 
Musikhus

Flere 
kunstgræsbanerStærke 

fællesskaber



København skal være en storby i balance. Med budget 2022 
fremmer vi en mere grøn by med mindre biltrafik, sikre  
skoleveje og gode byrum. Samtidig fortsætter vi med at  
skabe tryghed i byen og sætter ind over for støj og affald i 
nattelivet.

Mindre CO2 belastning
Som næste skridt frem mod at gøre 
København CO2-neutral i 2025 sæn-
ker vi hastigheden for køretøjer med 
10 km/t i store dele af byen, omdanner 
5.000 parkeringspladser til elbiler og 
delebiler samt begrænser fossil trafik 
på dele af Indre Nørrebro. Derudover 
udvides parkeringszonerne for at 
reducere trængslen fra pendlere til 
København og for at reducere CO2-
udledningen. 

Samtidig understøtter vi flere grønne 
arbejdsmaskiner i bygge- og an-
lægsprojekter og grøn varekørsel 
samt øremærker flere holdepladser 
til grønne taxier. Flere virksomheder 
skal også bidrage til en mere bære-
dygtig fremtid. Vi sætter midler af til 
øget genanvendelse af erhvervsaffald. 
Samlet set finansieres en CO2-redukti-
on på 24.000 tons.

Stadig bedre cykelby
En god cykelby handler også om sik-
kerhed. Derfor investerer vi 56,1 mio. 
kr. i endnu flere sikre skoleveje for 
vores yngste. Derudover forbedrer 
vi trafiksikkerheden generelt – både 
for cyklister og gående – en række 
steder i byen, bl.a. på Refshalesvej, 
ved Søerne, Toldbodgade, Nyhavn 
og ved Inderhavnsbroen i Indre By. 
Der bliver også mere cykelparkering 
ved syv stationer, bl.a. Østerport og 
Amagerbro St.

Flere grønne og attraktive byrum
Københavnerne kan se frem til endnu 
flere attraktive byrum. Toftegårds 
Plads i Valby, Sigynsgade og Krakas 
Plads på Nørrebro og en del af 
Frederiksborgvej i Bispebjerg bliver 
omdannet til nye grønne og aktive 
byrum. Samtidig går vi i gang 
med planlægning af en bypark i 
Vesterbro Passage og et løft til Strøget 
(Frederiksberggade). 

Med en ny pulje på 13,2 mio. kr. kan 
københavnere også selv søge støtte 
til at lave grønne bylivsgader uden 
gennemkørende trafik.

Mere biodiversitet
Vi forhøjer puljen til borgerdrevne 
initiativer og gør det nemmere at få 
vejledning om projekter, som kan 
skabe mere biodiversitet med fx vilde 
planter, fugle og insekter i byen, med 
4,5 mio. kr.

Tryg og sikker storby 
Vi fortsætter tryghedsindsatsen 
med bl.a. 18+ centrene på 
Nørrebro, exit-program og 
gadeplansarbejde. Desuden skruer 
vi op for tryghedsaktiviteter omkring 
Bispeparken og Aldersrogade. 

Mindre støj og affald fra nattelivet
Mange nyder at hænge ud eller feste 
i byen, men hverdagen skal stadig 
kunne fungere for alle. Vi afsætter 
86,3 mio. kr. til at mindske gener fra 
støj og møg i byen med bl.a. flere støj-
vagter og natteværter, partnerskaber 
med nattelivets aktører, øget tilsyn 
med udeserveringer, ekstra renhold 
af hotspots og midlertidige toiletter.

Bevaring af bymiljøer og bygninger 
Mens meget nybyggeri skyder op, 
sørger vi med budget 2022 også for 
at vedligeholde den eksisterende by. 
Lige fra den nødvendige renovering af 
Kødbyen til mindre udbedringer af fx 
bolværk i Amaliehaven. Desuden vil vi 
– sammen med københavnerne – lave 
en screening af bevaringsværdige 
bygninger og bymiljøer. 

Andre indsatser
• 1,1 mio kr. til belysning på gang- 

og cykelsti mellem Nørre G og 
Tingbjerg

• 7,4 mio. kr. til renovering af  
almene boliger

• 35,4 mio. kr. til at omsætte sky-
brudsplanens 300 klimaprojekter

• Hensigtserklæring om lystbåde-
havn på Prøvestenen

En grøn og  
tryggere by

tons CO2-besparelse

24.000



Antallet af ældre stiger de næste 10 år, og København  
skal fortsat kunne tage hånd om de ældre og sårbare.  
Vi investerer i bedre behandling, tilbud og boliger til  
vores ældre og til dem med særlige behov.

Plejeboliger til flere
København får flere og flere ældre.  
Vi afsætter derfor 18,1 mio. kr. til 60 
plejeboligpladser frem mod 2025. 
Samtidig sætter vi 74,1 mio. kr. af til 
en plejeboligplan, som skal sikre 750 
nye plejeboliger og 111 nye aktivitets-
pladser i perioden 2026-2030.

Rekruttering og fastholdelse på 
velfærdsområderne
Det er vigtigt, at man føler sig værd-
sat, når man arbejder i Københavns 
Kommune. Vi skal tiltrække de bed-
ste pædagoger, socialpædagoger, 
SOSU-assistenter og -hjælpere samt 
sygeplejersker. Vi afsætter derfor 75 
mio. kr. til rekruttering og fastholdelse 
på udvalgte velfærdsområder.

Livskvalitet og tryghed for ældre
I København prioriterer vi plejehjems-
beboeres tryghed højt. Derfor afsæt-
ter vi 48 mio. kr. til flere plejefaglige 
medarbejdere, så der er mulighed for 
at have faste teams omkring den en-
kelte beboer. Vi har afsat 17,2 mio. kr. til 
parplejehjem, så par ikke er nødsaget 
til at leve adskilt, når plejebehovet er 
for stort for den ene. Derudover er der 
midler til tidligere udredning af borge-
re med demens og til flere psykologs-
amtaler for ældre, der mistrives. Ende-
lig skal ældre sikres en tryg hjemkomst 
til egen bolig efter en indlæggelse.

Ny udsatteenhed
Vi afsætter 18 mio. kr. årligt i fire år til at 
oprette en udsatteenhed, der samler 
hjælpen og indsatserne for de mest 
udsatte københavnere med kom-
plekse sociale og sundhedsmæssige 
udfordringer.

Løft af socialområdet
Udsatte og sårbare københavnere 
skal have en tryg og god hverdag.  
I forlængelse af investeringsplanen  
fra budget 2021, afsætter vi 200 mio. 
kr. som bl.a. skal styrke den pædagogi-
ske og sociale indsats på kommunens 
botilbud med op til 100 ekstra årsværk.

Vi styrker også vores opsøgende so-
ciale indsats hos hjemløse, der er flyt-
tet i egen bolig og hjælper unge med 
autisme og tidligere anbragte unge til 
at leve et mere selvstændigt liv, når de 
flytter i egen bolig og skal begynde på 
uddannelse eller arbejde. 

Flere og bedre botilbud
Med flere københavnere er der også 
brug for flere og mere tidssvarende 
botilbudspladser. Vi sætter 223,5 
mio. kr. af til nybyggeri af botilbuddet 
Rønnebo, og igangsætter også reno-
vering af 22 plejeboliger i Plejekol-
lektivet Sundholm, som bl.a. får eget 
bad og toilet.

Derudover planlægger vi nyt botil-
bud på Ellebjergvej, et nybyggeri i 
Jernbanebyen, hvor botilbuddet E-
huset senere kan flytte ind, og  
vi afsætter midler til en lokalplans-
proces for et botilbud på Elna 
Munchs Plads i Vanløse. 

Helhedsorienteret indsats  
for beskæftigelse
Vi har afsat 52,8 mio. kr. til at 
arbejde helhedsorienteret med 
veteraner, misbrugere og syge-
dagpengemodtagere med livs-
stilssygdomme på tværs af 
beskæftigelsesindsatsen og social-  
og sundhedsområdet.

Omsorg for byens 
ældre og sårbare

522
mio. kr. til flere og  
bedre botilbud
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København skal være et godt sted at drive virksomhed og en 
by med fart på beskæftigelsen. Med budget 2022 sætter vi ind 
med erhvervsvenlige initiativer og hjælper flere ledige køben-
havnere videre.

Hurtigere byggesagsbehandling
Der er fuld fart på byggeriet i Køben-
havn. Vi afsætter 32,9 mio. kr. til at 
nedbringe sagspuklen og sagsbe-
handlingstiden på byggesagsområdet.

Kickstart til iværksættermiljøet
Med budget 2022 sætter vi midler 
af til at kickstarte iværksættermiljøet 
ovenpå coronakrisen. Det sker bl.a. 
med støtte til en international iværk-
sætterfestival.

Megaeventpulje fortsætter 
København er internationalt 
anerkendt som værtsby for store 
internationale sports- og kultur-
begivenheder. Den nuværende me-
gaeventpulje udløber i 2022. Derfor 
afsætter vi 15 mio. kr. årligt til at for-
længe megaeventpuljen frem til 2026 
for at tiltrække store events til gavn for 
både erhvervsliv og idræts- og kultur-
foreninger i byen

Indsats mod overledighed
Vi afsætter 22,8 mio. kr. til at fortsætte 
samarbejdet med a-kasserne om at 
forebygge overledighed – særligt 
blandt ufaglærte og akademikere.

Hjælp til udsatte 
kontakthjælpsmodtagere
Med budget 2022 afsætter vi 73,3 
mio. kr. til færre antal sager per 
sagsbehandler og fast kontaktperson 
med kendskab til borgeren, så vi sikrer 
bedre hjælp til at komme i job eller 
uddannelse.

Flere kvindelige lærlinge  
i byggebranchen
Andelen af kvindelige lærlinge er lav 
i hele landet – også i København. For 
at fremme diversiteten afsætter vi 1,7 
mio. kr til at rekruttere og fastholde 
flere kvindelige lærlinge i bygge- og 
anlægsbranchen. 

Krav til leverandører og indkøb 
Alle skal have fair vilkår, når de løser 
opgaver for Københavns Kommune. 
Derfor skærper vi nu kravene om 
social ansvarlighed (CSR) blandt 
kommunens leverandører. Og 
samtidig styrker vi indsatsen for at 
sikre mere bæredygtige indkøb i 
kommunen, så vi mindsker klima-  
og miljøaftryk.

Fortsat fokus på sexisme 
Ingen medarbejdere i Københavns 
Kommune skal opleve krænkelser eller 
forskelsbehandling. Derfor afsætter 
vi midler til at fortsætte driften af 
enheden for anonym håndtering af 
seksuel chikane og sexisme samt 
oprettelse af en ny ligestillingsenhed.

Andre indsatser:
• 1,6 mio. kr. til udvidet samarbejde 

med byggebranchen i Tingbjerg 
om beskæftigelsesmuligheder for 
borgerne samt elev- og lærepladser.

Bæredygtig vækst
og beskæftigelse

73
mio. kr. til indsats for udsatte 
kontanthjælpsmodtagere

Bedre bygge-
sagsbehandling

Flere i job

Stærkt 
iværksættermiljø


