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www.kk.dk/budget2018

København oplever en stigning i antallet af ældre og københavnere med fysiske og psykiske udfordringer. Med
budget 18 fortsætter vi moderniseringen af vores plejeboliger og påbegynder en gennemgribende modernisering af
vores bosteder. I København skal ældre og psykisk sårbare
bo i gode omgivelser.

Modernisering
af 1.974
plejeboliger
og botilbud

Modernisering af plejeboliger
Vi er i fuld gang med at modernisere
byens plejecentre. Med budget 2018
afsættes der midler til at fortsætte moderniseringen af vores plejeboliger og bygge
nye plejecentre, så der er plejeboliger til de
mange ældre københavnere.

Nyt Center for diabetes
Med budget 2018 sætter vi 1,7 mio. kr.
af til planlægningen af et nyt center, som
kan imødekomme det stigende antal
borgere med diabetes.

Støtte til handicapområdet
I budget 2018 afsættes der 141,2 mio. kr.
til støtte til københavnere med handicap,
herunder midler til pladser på døgninstitutioner, botilbud og hjælpemidler.

Bedre forhold for ældre og gangbesværede
Der afsættes 4,7 mio. kr. til at fjerne
barrierer og udjævne belægningen for
trafikanter med nedsat syn, kørestolsbrugere og gangbesværende ved Voldgaderuten og Sjællandsgade.

Modernisering af botilbud
Med budget 2018 afsættes der 113,2
mio. kr. til en moderniseringsplan på
socialområdet, herunder 105,3 mio. kr. til
modernisering af kommunens botilbud
Stubberupgård og renovering af botilbuddet Granvej. Samtidig sættes der penge
af til specialisering af 20 pladser til unge
med komplekse psykiske lidelser.

Styrket pleje for yngre borgere
Antallet af yngre københavnere med
demens er stigende. Med budget 2018
afsætter vi 2,5 mio. kr. til at udvide
plejeafdelingen for yngre demensramte
borgere med yderligere 10 boliger.

DER BLIVER FLERE ÆLDRE I KØBENHAVN I FREMTIDEN
Index = 100

180
66% flere ældre
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Øvrige initiativer
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Flere pædagoger og sygeplejersker
på tre social-psykiatriske botilbud
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20% flere københavnere i 2032
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Øget støtte til borgere med
komplekse psykiske lidelser
Nye psykiatriske pladser og etablering af en uddannelse i rehabilitering og recovery
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Styrke Københavns vikarkorps
på SOSU-området.
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Specialiseret rehabilitering
Med budget 2018 afsættes der 146,4
mio. kr. til rehabilitering på et højt
specialiseret niveau, således at borgere
med erhvervet hjerneskade kan få det
specialiserede forløb og støtte, som de
har behov for.
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