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København vokser og rundede sidste år 600.000 indbyggere. Mange af de nye københavnere er børn, der skal
passes og have uddannelse. Samtidig bliver der flere ældre københavnere, ligesom vi får flere borgere med fysiske og psykiske lidelser. Med budget 18 sikrer vi en bedre
hverdag og kernevelfærd til dem alle.

Alle byens
skoler helhedsrenoveres

Nye og bedre skoler
Københavns folkeskoler skal være mere
attraktive for de ældste børn og skal
udfordre både stærke og svage elever.
Med budget 18 får de ældste klasser
et markant fagligt løft. Vi bygger nye
skoler og renoverer byens sidste nedslidte
folkeskole. Og så planlægger vi langsigtet og køber grunde til fremtidens skoler
og daginstitutioner, så skolerne kan stå
klar, når børnene kommer.

Grøn og ren by
København er en grøn by, der inspirerer
i hele verden. Fremover skal København være en by med endnu renere luft
og rene gader. Med budget 18 sætter
vi penge af til øget rengøring af byen,
grønnere busser, klimasikring og bedre
forhold for cyklister.

Moderne plejeboliger og botilbud
Der bliver flere ældre i København.
Derfor er vi i fuld gang med at modernisere byens plejecentre, og med budget 18
fortsætter vi moderniseringen af vores plejeboliger, så byens ældre kan bo i værdige
omgivelser. Samtidig tager vi første skridt
til en gennemgående modernisering af
kommunens bosteder, så også københavnere med handicap eller sindslidelser
kan bo godt.

KORT OVER UDVALGTE INITIATIVER I BUDGETAFTALEN 2018
Specialpladser på
Lundehusskolen
Smedetoften Tryghedsfremmende byrum

BrønshøjHusum

Renovering og
Renovering og
modernisering af
Ryparkens Idrætanlæg klimasikring af Svanemøllehallen
Park i
Nordhavn
Helhedsrenovering af
Heibergskolen

Bispebjerg

Cykelsti Nordre
Frihavnsgade
Kampsportens
Hus

Østerbro

Klubhus til
Husum Boldhus
Nørrebro
Vanløse

Dræning af
fodboldbaner på
Damhusengen

Indre By/
Christianshavn

Bemandet legeplads i
Kulbanekvarteret

Valby

Amager Øst
Vesterbro/
Kgs. Enghave

Skolen ved Sundet 1 skolespor og
112 fritidspladser
Sikker skolevej
i Hallandsgade

Valby Bibliotek og
Kulturhus
Demokratihus i
Kødbyen
Københavns
Brandvæsens
Museum

Grønne
havnebusser
TAP1 live

Modernisering af
Sundby Idrætspark
Amager Vest

Madskole på
Ellebjerg skole

Udstillinger og åbning
af Københavns Museum
Rideklubben og
ballonhangaren

Skolen i Sydhavnen 1 skolespor og 12
daginstitutionsgrupper
15 nye daginst.
grupper

Byens Hus
i Ørestad

1 kunstgræsbane ved
Hekla park

Dagtilbudspladser
til unge med
autisme

Mere kultur og idræt
Der er stor efterspørgsel på idrætsfaciliteter i København. Med budget 18
får fodboldpiger og -drenge endnu flere
muligheder for at spille bold. Der sættes
desuden penge af til et helt nyt Kampsportens Hus på Nørrebro.
Hånd om socialt udsatte
Københavns Kommune mistede sidste år
mange penge på socialområdet på grund af
regeringens satspuljeforlig. Med budget 18
sætter vi bl.a. midler af til byens mest udsatte borgere. Samtidig afsættes der penge
til at støtte psykisk sårbare og udsatte børn
og voksne i at komme i uddannelse, i job,
blive integreret og leve gode liv.
Vi investerer og effektiviserer
Befolkningsvæksten er blevet et grundvilkår for både økonomistyring og planlægning i København. Der kommer flere
københavnere – og da regeringen i 2009
indførte et loft over, hvor mange midler
kommunerne må bruge på service, lægger
det pres på kommunens økonomi. Derfor
investerer vi 89,9 mio. i smartere løsninger, så vi løbende kan sikre det samme
høje velfærdsniveau til københavnerne. I
2018 effektiviserer vi for 365,9 mio. kr.

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

www.kk.dk/budget2018

