
Med budget 2022 styrker partierne bag aftalen københavnernes  
velfærd, livskvalitet og fællesskab i hverdagen. Vi tager hånd  
om byens ældste, yngste og sårbare – og fortsætter med at gøre  
København til en grønnere by med trygge, attraktive byrum.

Velfærd og fællesskaber 
i en grøn by

Kvalitet til byens børn
Alle københavnerbørn og unge skal 
trives og udvikle sig fagligt og socialt 
i byens daginstitutioner og skoler. Vi 
sætter flere penge af til udvikling af 
kvalitet og den nære ledelse i skoler 
og dagtilbud, mens vi også sætter ind 
for at få flere pædagoger.

Stærke fællesskaber
Med budget 2022 investerer vi 
massivt i de unge københavneres 
muligheder for at blive en del af 
idræts- og foreningslivet, hvor de  
kan vokse og finde et sted at høre  
til i stærke fællesskaber. Derfor 
opgraderer vi også flere af vores 
idrætsanlæg til helårssport, så 
københavnerne kan dyrke idræt  
året rundt.

Socialt ansvarlig by 
København skal stadig tage godt hånd 
om ældre og byens sårbare borgere. 
I budget 2022 sætter vi penge af til 
flere sociale botilbud og støtte til de 
mest udsatte børn og voksne. Og vi 
sikrer, at der er plejeboliger nok til  
de ældre og styrker rekrutteringen  
af flere omsorgshænder.

Samtidig fortsætter vi den positive 
udvikling i byens udsatte boligom-
råder – og understøtter et sikkert og 
trygt København, uanset hvor man 
bor og færdes.

Sikre skoleveje
København skal fortsat være en 
af verdens allerbedste og sikre 
cykelbyer. Vi investerer derfor i flere 
sikre skoleveje ved en række skoler, 
så vores yngste trygt kan springe 
på cyklen hver dag. Og vi sørger for 
bedre forhold for gående og cyklister 
generelt i byen – især i Indre By, hvor 
pladsen flere steder er trang.

Grønnere by 
Vi fortsætter mod målet om at være 
en CO2-neutral hovedstad. Derfor  
gør vi fremover plads til flere elbiler 
og delebiler og sænker hastigheden 
for køretøjer med 10 km/t i store dele 
af byen. Samtidig sætter vi nu ind 
med en stribe nye klimatiltag, som 
bl.a. skal understøtte grønne arbejds-
maskiner i bygge- og anlægsprojek-
ter og sikre mere genanvendelse af 
erhvervsaffald. 

Vi fortsætter naturligvis også med at 
udvikle flere grønne, attraktive byrum 
til gavn og glæde for københavnerne 
i hverdagen.

Vækst og beskæftigelse 
København skal være et godt sted at 
drive virksomhed. Derfor indeholder 
budget 2022 flere erhvervsvenlige 
initiativer – bl.a. hurtigere behandling 
af byggesager – mens vi også styrker 
indsatsen overfor de københavnere, 
som står uden job.

Investeringer og effektiviseringer 
Befolkningstilvæksten for 2021 og 
2022 har været lavere end ventet, 
som også afspejles i budget 2022. 
Men prognoserne viser fortsat flere 
københavnere og dermed pres på 
økonomien på den længere bane, så 
vi skal fortsætte med at finde nye må-
der til at kunne tilbyde kernevelfærd af 
høj kvalitet til københavnerne.

Med budget 2022 investerer vi samlet 
set 56,1 mio. kr. i bl.a. nye velfærds-
løsninger, så vi kan gøre tingene 
smartere. Dertil er der samlede effek-
tiviseringer for ca. 274 mio. kr. i 2022. 
Alt sammen for at få råd til og styrke 
kernevelfærden – dér, hvor der er brug 
for den i hverdagen.

Læs mere på kk.dk/budget2022


