MERE STØTTE
TIL BYENS UDSATTE
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Københavns Kommune mistede sidste år mange penge til
socialområdet pga. satspuljeforliget, men byen har stadig en
stor andel af landets samlede antal socialt udsatte. Med budget 2018 styrker vi indsatsen for de svageste københavnere.
København skal også fremover være en mangfoldig og rummelig by, hvor alle har mulighed for at skabe sig et godt liv.

Støtte til udsatte børn og unge
Der afsættes 7,2 mio. kr. til socialrådgivere på 14 privatskoler med mange
socialt udsatte. Der sættes også midler
af til videreførsel af projektet All In for
unge i Urbanplanen. Samtidig sætter
vi 9,3 mio. kr. af til Barnets Ven, Cool
Kids og Chilled, som støtter sårbare
børn og unge med angst og ensomhed.
Praktikordning for udsatte borgere
Flere udsatte skal hjælpes i arbejde. Med
budget 2018 afsætter vi 6,8 mio. kr. til et

nyt beskæftigelsesprojekt i Settlementet
på Vesterbro for at bringe udsatte borgere i praktik og ordinær beskæftigelse.
Bedre integration gennem uddannelse
og medborgerskab
Københavns Kommune har et mål om, at
flere borgere med anden etnisk baggrund
end dansk skal i job og uddannelse. Med
budget 2018 afsætter vi 1,1 mio. kr. til et
iværksætterforløb for udsatte unge i udsatte
boligområdet og en integrationsindsats
med fokus på inddragelse af medborgere.
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Videreførelse af socialindsatser
Med budget 2018 afsætter vi penge til
at videreføre en række socialpsykiatriske
tilbud. Vi sætter penge af til at videreføre
aktivitets- og samværstilbuddene Idrætshuset/Ungehuset CPH, Ottilia og Pinta, der
mistede finansiering pga. satspuljeforliget.
Videreførelse af hjemløseindsats
Der afsættes 14 mio. kr. årligt til hjemløseindsatsen, herunder Metodistkirkens
hjemløsekollektiv, en social vicevært på
Toften og til en støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse.
Fokus på job og uddannelse for indsatte
Manglen på job og uddannelse øger
risikoen for tilbagefald til kriminalitet.
Med budget 2018 afsætter vi 35,6 mio.
kr. til at fortsætte indsatsen med at give
indsatte en målrettet og koordineret
beskæftigelses- eller uddannelsesplan allerede under indsættelsen - så vi nedsætter risikoen for, at de løsladte bevæger sig
ud i ny kriminalitet.
Færre sager pr. medarbejder
Med budget 2018 afsætter vi 19,6 mio.
kr. til et forsøg, som skal skabe lavere
sagsmængder hos kommunens sagsbehandlere på jobcentrene. Det skal sikres
bedre arbejdsmiljø og mere tid til de
enkelte borgere.
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