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Alle københavnere skal have mulighed for at leve et godt
og trygt liv. Der skal tages hånd om københavnere med
psykiske og fysiske udfordringer – uanset om det er stofmisbrugeren, den psykisk sårbare eller akademikeren, der
går ned med stress. Med budget 2017 afsætter vi 350 mio.
kr. til københavnernes tryghed og sundhed.

Kun 6% føler
sig utrygge i
deres nabolag

Socialpsykiatriske botilbud
Der skal være trygge rammer på de
socialpsykiatriske botilbud – både
for b eboere og medarbejdere. Derfor
a fsættes 112 mio. kr. til at flytte 35
farlige borgere med sindslidelse fra deres
nuværende socialpsykiatriske botilbud
til botilbud, der passer bedre til deres
behov, samt til at forbedre sikkerheden.
Der afsættes derudover midler til at plan
lægge helhedsrenovering af botilbuddet
Lindegårdshusene og helhedsrenovering
og modernisering af Stubberupgård.

Døgnåbent i stofindtagelsesrum
Stofindtagelsesrummene på Vesterbro
skaber tryghed for både stofmisbrugere og
beboerne i området. Derfor afsættes der
18,8 mio. kr. til fortsat at holde døgn
åbent i et af de to stofindtagelsesrum.

Støtte til københavnere med handicap
Der afsættes 15,6 mio. kr. til øget støtte
til københavnerne med handicap, forbed
ret tilgængelighed for færdselshandicap
pede og en udvidelse af kørselsordningen
til københavnerne med synshandicap.

Ung mor på vej
I partnerskabet ”Ung mor på vej” får
unge mødre støtte og vejledning til at
skabe en sund udvikling for sig selv og
deres børn. Der sættes 3,9 mio. kr. af til
at fortsætte projektet i Sydhavn.

Aktivitets- og væresteder
for socialt udsatte
Der afsættes 8,2 mio. kr. til at videreføre
en række indsatser for socialt udsatte,
heriblandt Morgencafé for Hjemløse,
Netværkstedet Thorvaldsen, Værestedet
Linie 14, Reden København og sygeple
jerskeordning til Indvandrer Kvindecen
tret, Kringlebakken og FAKTI.
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Stressklinikkerne udvides
Siden stressklinikkerne åbnede i Køben
havn i 2015 er mange københavnere
blevet henvist af egen læge, og i dag er
der fire måneders ventetid til k linikkerne.
Der afsættes derfor 19,1 mio. kr. til at
udvide kapaciteten.
En tryg og sikker by
Siden 2009 er trygheden steget støt i Kø
benhavn, og i dag melder kun 6 procent
af københavnerne, at de føler sig utrygge
i deres nabolag. Men trygheden er ulige
fordelt, og en større andel føler sig utryg
ge i aften- og nattetimerne. Med budget
17 fortsættes indsatsen for et tryggere
København. Der sættes 62,8 mio. kr.
af til at fortsætte bl.a. tryghedspartner
skaberne i Urbanplanen/Hørgården og
Tingbjerg-Husum, Ungdomsbrandkorp
set, SydhavnsCompagniet, Gadepulsen+,
SSP 18+ og Udsatte Team Christiania.
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