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Hvorfor er der behov for
tidssvarende sociale tilbud?
•

København vokser – vi bliver flere og flere. Frem mod 2026 er der også et stigende
behov for tidssvarende botilbud til alle københavnere, der har brug for pleje og
omsorg (jf. Socialforvaltningens behovsanalyse 2017).

•

Det gælder også det stigende antal udsatte københavnere med
misbrugsproblematikker, psykiatriske diagnoser eller forskellige former for fysiske
og kognitive handicaps.

•

Det betyder, at der er pres på at udnytte og benytte alle mulige byggegrunde og
bygninger i Københavns Kommune.

•

Sociale tilbud placeres så vidt muligt indenfor kommunegrænsen, så beboerne og
brugere af vores tilbud kan opretholde kontakt til fx behandlings- og
beskæftigelsestilbud.

Københavns Kommune Politiske beslutninger og kendte ind- og udflytninger for kommunale aktiviteter på Solterrasserne
Tidspunkt

Forår 2019

Partier bag overførselssagen 2018/2019 besluttede at afsætte midler til genhusningsløsningen for
Mændenes Hjem på Vesterbro.

Efterår 2019

Partier bag budget 2020 afsatte anlægsmåltal til de midler, som blev bevilget til overførselssagen
2018/2019.

Forår 2020

Partier bag overførselssagen 2019/2020 besluttede at afsætte midler til at genhuse beboere fra
Mændenes Hjem på Solterrasserne samt delvis genhusning af Kontaktstedet.

Efterår 2020

Partier bag budget 2021 afsatte en planlægningsbevilling til Socialforvaltningen til planlægning af et
socialt botilbud til op til 2x27 borgere med en sindslidelse på Solterrasserne. Det blev også med budget 21
besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan benytte én af de tre opgange på
Solterrasserne som ekstra kapacitet til den midlertidige indkvartering af flygtninge. Dvs. det er ekstra
kapacitet i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkeligt med pladser på kommunens primære indkvarteringssted.

Primo 2021

Socialforvaltningen igangsætter planlægningsfasen for et botilbud med op til 2x27 borgere med en
sindslidelse forventes igangsat primo 2021.

Senest feb. 2021 Mændenes Hjem flytter ind på Solterrasserne for en midlertidig periode, mens Mændenes Hjem på
Vesterbro moderniseres.
Efterår 2021 eller Socialforvaltningen forventer at søge anlægsmidler til et botilbud til op til 2x27 borgere med en
sindslidelse på Solterrasserne.
forår 2022
Senest juli 2022

Mændenes Hjem flytter ud fra Solterrasserne og tilbage til nyindrettede og moderniserede lokaler på
Vesterbro.

Medio 2024

Forventet tidspunkt for Socialforvaltningens indflytning på det nyetablerede botilbud til op til 2x27
borgere med en sindslidelse på Solterrasserne.

Københavns Kommune

Solterrasserne, Mændenes Hjem
• Genhusningen er en forudsætning for at Hjemmet på Vesterbro kan
renoveres
• Vi bruger kommunale bygninger og grunde før der købes nyt
• Solterrasserne er placeret tæt på Valby station og Vesterbro

• Bygningsstrukturen, små værelser og fælles køkkenfaciliteter m.v.
passer til behovet
• Der er ikke fundet andre bygninger eller grunde på Vesterbro eller
Valby, som kan anvendes til genhusningen
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Sidehoved

Mændenes Hjem Solterrasserne
• 48 pladser til hjemløse mænd og kvinder
• Sundhedsklinik

• Kantine
• Kontaktsted- og Natcafé
• Administration
• 2 Sociale viceværter/pedeller
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Københavns Kommune

Sidehoved

Mændenes Hjem - forventninger
• 40-48 beboere med lille udskiftning
• 15-25 brugere af Kontaktsted/natcafé i døgnet

Mulige udfordringer
- Stofindtag i byrum, ophold i byrum, stigende antal cykeltyverier &
(måske indbrud i biler)
- Meget begrænset stofhandel i byrum
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Tak for i dag
En opsamling fra mødet kan ses på:
www.valbylokaludvalg.kk.dk

Spørgsmål efter mødet sendes til:
valbylokaludvalg@okf.kk.dk

