KØBENHAVN I
SOCIAL BALANCE
København skal være en by i social balance. Med plads
til unge og ældre. Håndværkeren, folkeskolelæreren og
direktøren. Til den lærde og den ledige. Vi skal skabe en
sammenhængende by, hvor alle skal have en chance. Det
kræver en bred indsats lige fra almene boliger, der er til
at betale til at få misbrugere tilbage på sporet.
1.245 NYE ALMENE BOLIGER
Nu investerer vi yderligere 200 mio. kr. i
grundkapital til 640 nye almene familieboliger og 605 nye almene ungdomsboliger. Målet er, at 20 procent af byens
boliger er almene.
FLERE UNGDOMSBOLIGER
De 605 nye almene ungdomsboliger
kommer oveni de 370 fra Budget’13
og Investeringspakke13, så der i alt er
omkring 1.000 nye almene ungdomsboliger på vej. Det kommer oveni de ca.
1.000 nye private ungdomsboliger, som
vi forventer opført de kommende år.

Dertil har vi en række initiativer i form af
ommærkninger og midlertidig udlejning
til studerende, som skaber yderligere ca.
1.000 boliger de kommende år.
BORGERE MED SINDSLIDELSE
Vi løfter området med 6 mio. kr. hvert år
til bl.a. at nedbringe ventelisten på botilbud. Derudover viderefører vi værestedet
Milepælen, hvor der sættes fokus på
sundhed for sindslidende.
STOFMISBRUGERE
Vi forbedrer de sundhedsmæssige forhold
for stofmisbrugere og forhindrer dødsfald

2.755 ALMENE BOLIGER PÅ VEJ
(HERAF CA. 1.000 ALMENE UNGDOMSBOLIGER)
Samlet antal almene boliger på vej som følge af budgetaftaler 2011-2014. Akkumuleret.
Almene boliger
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mio. kr. ekstra til
socialområdet
i Budget’14
som følge af overdoser. Med i alt 81,9
mio. kr. over fire år viderefører vi det
midlertidige stofindtagelsesrum, indtil et
stort nyt stofindtagelsesrum på Halmtorvet står klar. Derudover anskaffer vi
et nyt mobilt fixerum som kan hjælpe
stofmisbrugere i hele byen.
LØFT AF HANDICAPOMRÅDET
Med 24,4 mio. kr. i 2014-2017 sikrer vi
serviceniveauet på botilbud til handicappede,
og vi sikrer kvalitetsforbedringer til familier
med børn med handicap, så de kan få mere
koordineret hjælp.
UDSATTE BØRN OG UNGE
Vi afsætter hvert år 12 mio. kr. til udsatte
børn og unge, bl.a. til mere forebyggelse og
tidlig indsats. Derudover udvider vi med
flere hjemmebesøg fra sundhedsplejen og
gruppeforløb til de mest udsatte og sårbare
børnefamilier.
HJEMLØSE
Vi skaber 22 boliger til hjemløse og særligt
udsatte borgere, der kan have svært ved
at indpasse sig i et traditionelt bomiljø.
Derudover viderefører vi 12 alternative plejepladser på E-huset og støtter Café Klare,
der er en natcafé for hjemløse kvinder.
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STØTTE TIL FATTIGE
PENSIONISTER
Vi afsætter 4,8 mio. kr. årligt til at hæve det
vejledende rådighedsbeløb med 300 kr. for
enlige pensionister. Det betyder, at niveauet
for det vejledende rådighedsbeløb i København for folke- og førtidspensionisterne er
blandt de højeste i landet.

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Læs mere om disse og andre initiativer i budgetaftalen på www.kk.dk/Budget14

