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Kære Hans

Budgeta fta len for 2022 er landet. Kernevelfærd  t il byens børn, id rætsfaciliter t il københavnerne og  en klim apakke er 
b land t hjørnestenene i budgeta fta len, som  netop  er besluttet på  tværs a f part ierne på  rådhuset fra  Enhedslisten til 
Dansk Folkepart i kun m ed und tagelse a f Det Konserva tive Folkepart i. Jeg  er m eget stolt  a f den gode a fta le. 

Jeg  har ved lag t en oversig t over t iltag  vi har taget på  

M ed budgetaftalen styrker vi vores folkeskolers ældste klasser, den pædagog iske ledelse og  byens skoleveje. Vi har
investeret m assivt i trafiksikkerhed  om kring  byens skoler, så forældre og  børn kan være trygge, når de cykler gennem  
byen i m orgentrafikken.

Sam tid ig  b ringer aftalen os et stort skrid t nærm ere vores am bit iøse m ålsætninger om  renere luft i byen og  CO2-
neutralitet i 2025. Vi etab lerer flere parkeringsp ladser t il el- og  deleb iler, sænker hastigheden på flere af kom m unens 
veje og  skaber flere g rønne gader. 

Vi løfter byens id rætsfaciliteter t il gavn for fællesskabet i foreningslivet og  rig t ig  m ange københavnere. Sam let 
investerer vi en kvart m illiard  i id rætten. Vi har fået en håndsrækning  fra regeringen m ed udvidede m åltal frem  m od 
2030, som  vi allerede nu leverer på. Københavnerne får b land t andet g læde af tre nye kunstg ræsbaner i Em drup , 
Lersøparken og  i Kløverm arken og  etab lering  af en helt ny id rætshal i Sydhavnen.

Andre tiltag i budgetaftalen er: 

- Styrket social og  pædagog isk indsats på kom m unens botilbud , fokuseret indsats for udsatte 
kontanthjælpsm odtagere og  p rioritering  af vores id rætssociale arbejde. 

- Stærkere og  g rønnere folkeskole, hvor vi b l.a. p rioriterer de ældste elever.  
- Hjælp  t il de ældre københavnere m ed tryg  hjem kom st fra hosp italet, faste team s på p lejehjem , 

psykologsam taler t il æld re i m istrivsel, et p lejehjem  for par og  en p lejeboligp lan for 2026-2030 
- Flere børn i fællesskaber - p ilotp rojekt om  sam arbejde m ed Red Barnet, M ødrehjælpen, DGI Storkøbenhavn, 

DBU København og  de lokale skoler i Urbanp lanen om  at få flere børn, der vokser op  i fatt ige fam ilier, 
engageret i fællesskaber i frit iden. 

- Vi støtter et god t og  ansvarlig t københavnsk natteliv – og  sætter penge af t il at fortsætte og  udvide ordn ingen 
m ed natteværter, flere støjvag ter og  m ere renhold . 

- Bygningen Vesterb rogade 59 istandsættes og  b liver t il M usikhuset København, som  er byens nye 
sam lingspunkt for akustisk m usik. 

- Opgradering  af hand icapvenlige legep ladser og  m id ler t il løbende renovering  af byens legep ladser. 
- Styrket indsats for rekruttering  af velfærdsm edarbejdere b l.a. m ed at flere m edhjælpere skal uddannes som  

m eritpædagoger. 
- En screening  af historiske bygninger og  om råder i København m ed henb lik på at bevare og  værne om  byens 

historie og  sjæl. 
- Hurt igere byggesagsbehand ling  t il g avn for både borgere og  erhvervslivet. 

Jeg  vil gerne benytte lejligheden t il at sige tusind  tak for jeres b id rag  t il dette års budgetaftale – og  t il vores fantastiske 

by København. 

Du kan læse aftalen her: https:/ / www.kk.dk/ budget2022
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Med venlig hilsen 

Lars W eiss
Overborgm ester

_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Økonom iforvaltningen 
Københavns Rådhus



Budgetaftale 2022 Bydel Adresse 

Beløb fordelt 
på bydel (mio. 
kr. 2022-
2025) 

Beløb i alt (mio. 
kr. i 2022-2025) 

BRØNSHØJ-HUSUM         

Anlægsbevilling til etablering af 12 gruppers daginstitution 
på Tingbjerg Skoles boldbane Brønshøj-Husum Ruten 12, 2700 Brønshøj 109,0 109,0 

Anlægsbevilling til indplacering af 336 KKFO-pladser 
på Tingbjerg Skole Brønshøj-Husum Skolesiden 2, 2700 København 54,1 54,1 

Anlægsbevilling til udvidelse af Heerup Skole  Brønshøj-Husum, Vanløse 
Frederiksgård Alle 13, 2720 
København 37,2 74,3 

Planlægningsbevillinger til Tingbjerg institutioner og 
klubpladser Brønshøj-Husum 

Midtfløjene 3, Terrasserne, 
Åkandevej 41, Bygårdsstræde, 
2700 København 13,6 13,6 

Fortsættelse og udvidelse af samarbejde med 
byggebranchen i Tingbjerg (bevillingsudløb) Brønshøj-Husum Tingbjerg 1,6 1,6 

Socialrådgivere hos læger i udsatte boligområder Nørrebro, Brønshøj-Husum 
Tingbjerg, Remisevængerne og 
Hørgården  2,0 4,0 
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BRØNSHØJ-HUSUM         

Fælles BUF-SOF indsats for nedbringelse af elevfravær på 
skoler nær udsatte boligområder 

Nørrebro, Brønshøj-Husum, 
Amager Øst 

Nørre Fælled Skole: Biskop 
Krags Vænge 7, 2100. Tingbjerg 
Skole: Skolesiden 2, 2700 1,0 3,0 

Styrket koordinering af arbejdet med Tingbjerg i 
Københavns Kommune Brønshøj-Husum Tingbjerg 4,0 4,0 

Fortsat øget kontrol med adresseregistreringer ifm. 
regeringens parallelsamfundsindsats (bevillingsudløb) 

Brønshøj-Husum, Nørrebro, 
Bispebjerg 

Mjølnerparken, 
Tingbjerg/Utterslevhuse, 
Boligområdet Aldersrogade, 
Bispeparken, 
Gadelandet/Husumgård, 
Hørgården, Lundttoftegade, 
Stærevej 1,3 4,0 

Belysning på gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-
Utterslevhusene og Nørre Gymnasium Brønshøj-Husum 

Sti Fra Tingbjerg-
Utterslevhusene Til Nørre 
Gymnasium 1,4 1,4 

Rønnebo - nybyg  Brønshøj-Husum 
Bystævneparken 26-27, Mart. 
Nr. 4A 223,7 223,7 

Videreførsel af tilskud til foreningen Fit for kids 
(bevillingsudløb) 

Bispebjerg, Nørrebro, 
Østerbro, Brønshøj-Husum, 
Vesterbro-Kgs. Enghave, 
Valby, Vanløse, Amager Øst 

Blågård Skole, Lundehushallen, 
Katrinedals Skole, Tove 
Ditlevsens Skole, Gasværksvej 
Skole, Bavnehøj Skole, Ellebjerg 
Skole, Kirsebærhavens Skole, 
Prismen 0,2 1,2 
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BRØNSHØJ-HUSUM         

Undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej 
(inkl. tilvalg vedr. foranalyse af skoleveje, tryghed og 
sikkerhed på Frederikssundsvej) Brønshøj-Husum Frederikssundsvej 0,9 0,9 

Udredning af BRT og letbane mellem Nørrebro St. og 
Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg 

Bispebjerg, Brønshøj-
Husum, Udenbys, Nørrebro Frederikssundsvej og Tingbjerg 3,0 8,9 

Lærlingeindsats for minoriteter 
Nørrebro, Østerbro, 
Brønshøj-Husum 

Aldersrogade, 2100 København 
Ø,  
Mjølnerparken, 2200 
København N 
Tingbjerg/Utterslevhuse, 2700 
København 
Stærevej, 2400 København 0,4 1,2 

 


