ALLE SKAL Med
København skal være en by i social balance. Vi har meget godt at bygge på, men hvis vi skal have alle med, kræver
det, at vi hjælper de mest udsatte københavnere og skaber bedre boligforhold samt øget tryghed, sammenhæng
og solidaritet i byen.

725 nye Almene boliger

 Stofindtagelsesrum
Med Budget13 får stofmisbrugere et
stofindtagelsesrum på Mændenes Hjem
bemandet med fem medarbejdere 16 timer
i døgnet – året rundt – og en fixelance.Vi afsætter i alt 59,2 mio. kr. til drift i perioden
2013-2016.

1.680 nye fuldtidsjob

 vi investerer 140 mio. kr. i alment byggeri. det skaber mulighed for investeringer for 1,4 mia. kr.
Målet er at fastholde 20 % af boligerne i København som almene boliger – også i fremtiden. Det betyder, at vi skal have 9.000 nye almene boliger frem
til og med 2025. Byggeri af almene ungdomsboliger er en del af kommunens indsatser for at sikre flere boliger til unge.Vi afsætter 140 mio. kr. til
medfinansiering af 725 nye almene boliger, heraf 145 almene ungdomsboliger. Den samlede investering vil skabe 1.680 nye fuldtidsjob.

 attraktive og billige almene boliger
– også for ressourcestærke grupper, fx børnefamilier i beskæftigelse.
Vi afsætter i alt 50 mio. kr. til renovering af almene boliger.
Det skaber mulighed for investeringer på 0,5 mia. kr.
 Huslejetilskud til unge og studerende
I en treårig forsøgsordning kan huslejen nedsættes i udvalgte familieboliger, der lejes ud til unge uddannelsessøgende via de fleksible
udlejningsaftaler.Vi afsætter i alt 10,2 mio. kr. til at reducere huslejen i udvalgte byområder.
 Færre udsættelser fra lejeboliger
Vi forebygger udsættelser ved at ansætte boligrådgivere til at støtte
de berørte københavnere allerede før, udsættelse kommer på tale.Vi
afsætter i alt 9,6 mio. kr. til at forebygge udsættelser.
 Bedre botilbud til udsatte
Vi afsætter 80,1 mio. kr. til at renovere Kollegiet på Gl. Køge
Landevej og Egmontgården.Vi skaber 66 tidssvarende botilbud til
hjemløse på kollegiet og opretter 72 krisecenterpladser til kriseramte enlige med eller uden børn på Egmontgården.
 24 boliger til unge
handicappede og sindslidende
Vi etablerer opgangsbofællesskaber til 12 unge med handicap og 12
unge med sindslidelse.Vi afsætter i alt 39,7 mio. kr.

en tryg og sikker by
Siden 2008 har vi investeret massivt i at gøre
København tryggere. Resultatet er bl.a. færre
anmeldelser af vold, tyveri og indbrud. Vi fortsætter
indsatsen og afsætter i alt 75,8 mio. kr. til at skabe
et mere trygt København, bl.a. via et tryghedsskabende initiativ i Folkets Park.

Anmeldelser af vold, tyveri og indbrud i københavn
kilde: københavns politi
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 Fokus på byens svageste
Vi bruger i alt 35,8 mio. kr. på at støtte
byens svageste i perioden 2013-2016. Midlerne
går til Mændenes Hjem, krisecentre, sundhedsteam, enheden Udsatte Team Christiania og
gratis tandpleje til hjemløse.
 Gældsrådgivning
Vi styrker mulighederne for gældsrådgivning,
så københavnere kan få hjælp til økonomisk
oprydning, budgetlægning og vedligeholdelse af
en sund økonomi.Vi afsætter i alt 6,8 mio. kr.
til økonomisk rådgivning i perioden 2013-2016.
 flere kan søge enkeltydelse
Nu kan københavnere med et månedligt rådighedsbeløb på op til ca. 5.000 kr. søge om økonomisk hjælp i form af enkeltydelser. Tidligere
var beløbsgrænsen 4.410 kr. Vi afsætter i alt
20,8 mio. kr. til den ekstra hjælp i perioden
2013-2016.
 Socialrådgivere i
daginstitutioner
Vi fortsætter projektet med socialrådgivere tilknyttet daginstitutioner.Vi afsætter 15,2 mio.
kr. i perioden 2013-2016 til at identificere
udsatte børn og yde den hjælp, de har brug for.
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