
København vokser og skal fortsat være en by med høj livskvali-
tet og muligheder for alle. Med budget 2020 imødekommer vi, 
at der bliver flere ældre, socialt udsatte og københavnere med 
handicap med behov for støtte og hjælp i hverdagen. 

Mere hjælp til handicappede
Flere københavnere med handicap 
har brug for tryghed, hjælp og støtte. 
Med budget 2020 prioriterer vi mid-
ler til handicapområdet, hvor vi bl.a. 
tilbageruller ændringer i service- 
niveauerne, og der finansieres udvik-
ling i støtte og plejebehov til køben-
havnere med handicap.

Tidssvarende bo- og dagtilbud 
Københavnere med autisme og ud-
viklingshæmmede voksne kan se frem 
til renovering af dagtilbuddet Hori-
sonten og botilbuddet Pallesvej på 
Amager, hvor der investeres 95,2 mio. 
kr. i mere tidssvarende og funktio-
nelle bygninger. Derudover afsætter 

vi midler til at planlægge renovering 
og modernisering af kommunens bo-
tilbud Jacob Michaelsens Minde for 
unge med psykiske lidelser. 

Flere pladser til senhjerneskader 
Med budget 2020 afsætter vi 11 mio. 
kr. og omstiller 12 eksisterende plad-
ser på botilbuddet Grøndalsvænge til 
københavnere med senhjerneskade. 
Derudover skaber vi et københavner-
tilbud, hvor den specialiserede reha-
biliteringsindsats for borgere med er-
hvervet hjerneskade hjemtages i en 
overgangsperiode på tre år. Hjemtag-
ningen vil give et bedre tilbud for bor-
gerne tæt på, med høj kvalitet og med 
bedre sammenhæng i overgangene.

Hånd om byens ældre 
København skal også være en by for 
det stigende antal ældre over 65 år, 
der vælger byen til. Derfor afsætter vi 
midler til at fortsætte tilbud og akti-
viteter i ældreklubberne, styrke psy-
kisk sundhed blandt ældre, mens ple-
jehjem sikres tilknytning af fast læge. 
Derudover afsættes midler til teater-
ordning og honorarstøtte til koncer-
ter på plejehjem. Mens der også bliver 
penge til flere ældre- og handicap-
venlige toiletter og bænke i byen. 

Hjælp til udsatte kvinder 
Antallet af hjemløse i København er 
faldet med tre pct. de seneste to år, 
men der er fortsat behov for trygge 
sovesteder – især for hjemløse kvinder. 
Med 2,7 mio. kr. årligt til Café Klare på 
Vesterbro sikrer vi 20 sovepladser til 
hjemløse kvinder, der føler sig utrygge 
ved at benytte de øvrige herberger og 
natcafeer. Desuden sætter vi 0,4 mio 
kr. af årligt i 2020-2021 til at udvide åb-
ningstiderne. Derudover kan Reden 
fortsætte en styrket indsats for kvinder 
i misbrugs- og prostitutionsmiljøet. 

Sociale væresteder fortsætter 
Med budget 2020 viderefører vi 
Clean House, så tidligere stofbruge-
re fortsat kan få rådgivning og en god 
start på et nyt liv. Med 1,3 mio. kr. kan 
værestedet Gang i Gaden på Vester-
bro fortsætte med at hjælpe udsatte 
mænd og kvinder.

Renovering af Sundholm 
Herbergscentret Sundholm på Ama-
ger bliver renoveret for 129 mio. kr., så 
vi kan tilbyde bedre forhold for hjemlø-
se københavnere. Vi sikrer desuden, at 
alle hjemløse har adgang til nødover-
natningstilbud i de kolde måneder. 

En socialt 
ansvarlig by

213
mio. kr. til renovering af 
botilbud og herberger
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kvinder

500
københavnerbænke

Læge
Fast læge og aften- 
normering på plejehjem


