
København skal også fremover være en socialt ansvarlig by, 
der tager hånd om både ældre og de mest udsatte børn, unge 
og voksne. Socialområdet skal have et løft, og med budget 
2021 kommer en samlet investeringsplan på 344 mio. kr. over 
de næste fire år.

I København skal alle mennesker have 
mulighed for at få den bedst mulige 
hverdag. Med en samlet investerings-
plan styrker vi hele socialområdet, så vi 
kan sikre den bedste støtte og øge livs-
kvaliteten for udsatte københavnere.

Støtte til børn der har det svært
Der skal tages hånd om de børn, der 
har det svært. Vi øremærker midler til 
at forebygge anbringelser af særligt 
udsatte børn og unge - og gennemføre 
de nødvendige anbringelser. Samtidig  
sætter vi ind med ekstra støtte til ud- 
satte unge i overgangen til voksenlivet.

Indsats på gadeplan
Københavns allermest udsatte bor-
gere, der lever på gaden, skal have 
mere hjælp. Der sættes midler af til 
opsøgende gadeplansmedarbejdere 
og til flere sagsbehandlere i hjemlø-
seenheden, mens vi fortsætter den 

opsøgende behandling af stofmis-
brug på gadeplan og med at holde 
døgnåbent i stofindtagelsesrummet 
H17 på Vesterbro. 

Flere sagsbehandlere 
Kvaliteten i sagsbehandlingen skal 
styrkes med flere sagsbehandlere på 
handicapområdet, til udsatte voksne 
og voksne med sindslidelse.

Bedre madkvalitet i botilbud
Der afsættes midler til at styrke 
madkvaliteten i byens botilbud.

Flere og bedre botilbudspladser
Med flere københavnere kommer der 
også et stigende behov for botilbud til 
københavnere med særlige behov. Vi 
sætter 82 mio. kr. af til nyt botilbud på 
Linde Allé med 20 pladser til udsatte 
voksne, 97 mio. kr. til et nyt botilbud 
med 30 pladser til unge med autisme 

på Søflygade på Magretheholm, 197 
mio. kr. til botilbuddet Granvej med 
52 pladser til sindslidende, mens 
der planlægges et nyt botilbud til 
københavnere med sindslidelse på 
Solterrasserne i Valby. Samtidig styrker 
vi på herberget Kollegiet på Gl. Køge 
Landevej fortsat mulighederne for, at 
beboerne kan flytte i egen bolig.

Barnets ven 
Med rollemodelprojektet Barnets 
Ven får udsatte børn mentorstøtte af 
en ung ressourcestærk frivillig, der 
kan støtte barnet i alt fra skolegang til 
sociale relationer og fritidsliv.

Hjælp til ældre 
København får flere ældre, og derfor 
sætter vi penge af til flere plejeboliger 
samt en ældrepakke med mere om- 
sorg for byens ældre. Over fire år til-
fører vi 17 mio. kr. til at forebygge mis- 
trivsel og ensomhed samt 12 mio. kr. 
til faste medarbejderteams på pleje-
hjem. Vi leverer fortsat praktisk hjælp 
samt høj kvalitet i maden til de ældre.

Stress
Stress koster den enkelte og samfundet 
dyrt i tabt livskvalitet, sygemeldinger 
og i værste fald ledighed. Vi fortsætter 
med stressforløb i Center for Mental 
Sundhed, så stressramte kan komme 
godt på højkant igen.  
 
Øvrige indsatser
• 4,3 mio. kr. til at indkvartere nyan-

komne flygtninge midlertidigt på 
Solterrasserne i Valby.

• 1,8 mio. kr. til at forlænge sam-
værstilbuddet Muhabet for 
borgere med sindslidelse og 
anden etnisk baggrund.

• 15,6 mio. kr. til at videreføre  
Frivilligcenteret EnergiCenter 
Voldparken.

Hånd om udsatte 
københavnere

344
mio. kr. til social 
investeringsplan 

Forebygge
anbringelser 

Flere 
sagsbehandlere 

Flere og bedre 
botilbudspladser


