
Flere københavnere med 

dobbeltdiagnose kommer 

i behandling for deres 

misbrug.

* 

Færre københavnere oplever 

tilbagefald efter endt 

stofmisbrugsbehandling.

  *

Færre københavnere  

lever i fattigdom.

  *

Færre børn vokser op i 

fattige familier.

  *

80 % af de københavnere, der 

har særlige behov, er tilfredse 

med samarbejdet med 

Socialforvaltningen i forbindel-

se med myndighedsarbejdet i 

2017.  * 

Flere københavnere  

med særlige behov er  

tilfredse med livet. 

* 

Andelen af københavnere

med særlige behov, der er

ensomme, falder.

* 

80 % af de københavnere, der 

har særlige behov, er tilfredse  

med samarbejdet med  

Socialforvaltningen på 

tilbudsområdet i 2017. 

* 

90 % af alle ansøgningssager 

behandles til tiden i Social-

forvaltningen i 2017, hvilket 

svarer til en stigning på 33 

procentpoint i forhold til 2014.

Færre københavnere  

lever i fattigdom

Flere københavnere er tilfredse 

med samarbejdet med 

Socialforvaltningen 
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Flere københavnere med 

særlige behov oplever høj 

livskvalitet

8

Flere københavnere deltager 

i Socialforvaltningens  

beskæftigelsestilbud.

* 

Der er færre unge hjemløse 

københavnere. 

* 

Højst 100 københavnere med 

handicap og 100 københavnere 

med sindslidelse venter på et 

botilbud i 2017.

 

Flere unge reducerer  

eller stopper deres  

misbrug af hash.

* 

Der er 325 færre hjemløse 

i København i 2017, hvilket 

svarer til et fald på ca. 21 % i 

forhold til 2013.

Flere københavnere,  der får 

anvist en bolig, fastholder 

deres bolig.

*

Andelen af københavnere, som 

afslutter et behandlingsforløb 

for misbrug af alkohol som af-

holdende eller med reduktion 

i misbruget, er øget i 2017.  

* 

Andelen af udsatte elever og 
elever med handicap med 
dårlige resultater i de nationa-
le test for læsning og matema-
tik skal reduceres år for år. 

* 

Færre børn og unge med 

særlige behov sigtes for 

alvorlig kriminalitet.   

* 

Ungdomskriminaliteten fort-

sætter samlet set med at 

falde i København.

* 

Flere københavnere med 

særlige behov  kommer i 

uddannelse eller beskæftigelse

4

Flere udsatte københavnere 

har en bolig

1

Flere københavnere stopper 

eller reducerer deres misbrug 

6

Flere københavnske  

skoleelever klarer sig bedre  

2

Færre københavnske unge  

begår kriminalitet

3

Flere københavnere mestrer 

i højere grad deres eget liv

5

Flere københavnere  

med særlige behov bliver  

selvforsørgende via beskæfti-

gelse eller uddannelse. 

* 

1.000 udsatte københavnere 

får anvist en bolig i 2017, 

hvilket svarer til en stigning 

på 16 % i forhold til 2013.

Der sker 80 færre udsættelser  

i 2017, hvilket svarer til et 

fald på 15 % i forhold til 2013.

Andelen af københavnere,  

som afslutter et behandlings- 

forløb for stofmisbrug som  

stoffri eller med reduktion i  

misbruget, øges til 44 % i 2017.

* 

Andelen af elever med dårlige 

resultater i de nationale test 

for læsning og matematik, 

uanset social baggrund, skal 

reduceres år for år.

* 

Andelen af københavnske 

unge, der sigtes for alvorlig 

eller personfarlig kriminalitet, 

er mindre end 1,1 % i 2017.

Flere københavnere  

klarer sig bedre og  

har derfor mindre  

behov for hjælp. 

* 

Forklaring:

De sorte bokse er pejle-

mærker.

De lyseblå bokse er mål 

inden for hvert pejlemærke.

* Afventer baseline, 

   se bilag 2.

Skolefraværet blandt udsatte 

børn og unge samt blandt 

børn og unge med handicap

falder.

*

Flere anbragte unge 

gennemfører 9. klasse.

* 

Udsatte børn og unge samt

børn og unge med handicap

Københavnere med handicap

Københavnere med sindslidelser

Udsatte voksne københavnere 

Pejlemærker og mål 2014-2017
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