I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till
kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings
utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör vi för
våra ändringsförslag med koalitionens senaste budget som grund. Prioritering
från tidigare budget kvarstår, i denna budget tar vi enbart upp sådant vi
upplever har förändrats.
Linköpings kommun har en god och välskött ekonomi. Det möjliggör investeringar i
vår gemensamma välfärd. Den ekonomiska styrka som Linköpings kommun har bör
komma alla Linköpingsbor till del. Vi vill därför satsa mer på vår gemensamma
välfärd med målet att bygga ett starkt samhälle där alla Linköpingsbor kan nå sin fulla
potential.
Mycket går bra för Linköping. Arbetslösheten har sjunkit senaste åren, näringslivet
växer, skolresultaten ökar och vi har en omsorg av god kvalitet. Men det går inte lika
bra för alla i Linköping. Skillnaderna i livsvillkor mellan olika delar av Linköping är
för stora. I våra mer socialt utsatta stadsdelar är arbetslösheten högre, ohälsan större
och utbildningsnivån lägre. Därför måste vi satsa på ett starkare samhälle och ett mer
jämlikt Linköping där alla får chansen att lyckas – oavsett förutsättningar.
Arbetsmarknadsfrågorna blir allt viktigare. Linköping står inför en stor utmaning att
få personer som idag är i försörjningsstöd i arbete. Vi socialdemokrater är stolta över
att i slutet av mandatperioden lagt fram ett arbetsmarknadspaket. Det är viktigt att de
arbetsmarknadsinriktade platserna tas fram och att fler kommer i arbete. Vi ser fram
emot att den nya arbetsmarknadsnämnden tar tag i frågorna.



En jämlik skola. Linköping är en kommun där många elever når höga
skolresultat, men samtidigt en kommun där allt för många inte når
kunskapsmålen. Anledningen till att målen inte nås kan vara många. Psykisk
ohälsa, för lite tid mellan elev och lärare och otrygga uppväxtvillkor kan alla
påverka elevens skolgång och lärande.
Linköpings skolor behöver bli mer jämlika och ge alla barn och unga chansen
att nå skolans mål. Vi socialdemokrater satsar därför på en mer jämlik skola
där mer tid finns för lärare och elev genom att fler yrkesgrupper tar plats i
skolan, där elevhälsan kan möta fler elever och där elevers svårigheter tidigare

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut
ett tvålärarsystem.


Bryta äldres ensamhet. Fler än hälften av alla äldre inom hemtjänsten och
särskilt boende känner sig ensamma. Den ofrivilliga ensamheten är tyvärr
utbredd och kan leda till otrygghet och psykisk ohälsa.
Vi socialdemokrater vill bryta den ofrivilliga ensamheten och den isolering
många äldre känner genom att bland annat satsa på fler träffpunkter i våra
kommundelar för äldre. Det ska vara lätt att som äldre i Linköping att träffa
andra för att äta lunch tillsammans eller kanske delta i någon kultur- eller
fritidsaktivitet. Därför måste också träffpunkter finnas i den äldres
närområde. Samtidigt vill vi att äldrenämnden fortsätter sitt arbete med
uppsökande verksamhet för att hitta äldre som känner sig ensamma och som
inte kommer iväg på egen hand samt fortsätter utveckla sitt samarbete med
föreningslivet.



Framtidens välfärd. Stora utmaningar väntar välfärden kommande år.
Samtidigt som vi vill höja kvaliteten i vår välfärd med bland annat mer
utbildad personal så ökar antalet barn och äldre i Linköping. Vi vill att våra
barn ska mötas av fler förskolelärare i förskolan och att omsorgens personal
har en omsorgsutbildning.
Bristen på personal med rätt kompetens är dock stor. Linköping har bättre
förutsättningar att klara denna utmaning är många andra. Vår kommuns
ekonomi är god och vi vill att kommunens samlade ekonomiska styrka ska
komma alla till del. Därför vill vi satsa på kompetensutveckling av personal
inom förskola, skola och omsorg som betalas av medel från Stadshus AB.

Belopp tkr
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Besparing på kommunikation och administration
Satsning på ökad trygghet, bland annat genom fler trygghetsvakter,
samt handlingsplan mot invasiva arter och skadedjur
Totalt

Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Satsning på höjd kvalitet i äldreomsorgen bland annat genom
förbättrad måltidssituation och satsning på digitalisering
Satsning på att bryta äldres ensamhet bland annat genom fler
träffpunkter i våra kommundelar, samt påbörja avskaffandet av delade
turer.
Totalt

Jmfr budget för
2019 från juni

Jmfr alliansens
budget för 2019
0
0

0
0

-8 525

3 000

5 500
-3 025
0
0

0
3 000
0
0

4 000

0

15 500
19 500

15 500
15 500

29 525
29 525

0
0

9 500

0

5 500
15 000

5 500
5 500

9 000
9 000

0
0

Social- och omsorgsnämnden
Satsning på bland annat rättssäker socialtjänst, fler boendeplatser och
anhörigbidrag LSS
Totalt

Barn- och ungdomsnämnden
Satsning på bland annat läsning och heltidsmentorer
Satsning på en jämlik skola bland annat genom fler yrkesgrupper i
skolan och utbyggnad av tvålärarsystem
Totalt

Bildningsnämnden
Satsning på bland annat heltidsmentorer, modersmålsundervisning
och förkortad etableringstid
Totalt

Kultur- och fritidsnämnden
Satsning på jämställd idrott, lokal kulturproduktion och förstärkt
anläggningsstöd
Ingen besparing på mötesplatser
Totalt

3 000
3 000

5 000
5 000

Arbetsmarknadsnämnden
Fler i arbete enl. beslut i KS 2018-11-13
Samhällsbyggnadsnämnden
Ingen ersättning för öppnandet av Hamngatan
Exploatering, ökade intäkter
Exploatering, minskade intäkter
Bygg- och miljönämnden
Summa förslag till förändrade budgetramar för nämnderna

10 000

0

0
-10 000

-1 000

0
73 000

5000
0
33 000

Pensioner
Resursmedel
Reserv för pris, lön o resursfördelning demografi

-73 000

-33 000

0

0

Summa förändrade budgetramar

Belopp tkr
Kommunstyrelsen
Satsning på framtidens välfärd och
kompetenshöjande insatser för personal inom
välfärdsyrken
Barn- och ungdomsnämnden
Satsning på en jämlik skola bland annat genom
utbyggd elevhälsa, fler yrkesgrupper i skolan och
utbyggt tvålärarsystem

Budget 2019

75 000

25 000

Belopp mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Intäkter 2018 enl. uppdrag
Ofördelat effektiviseringskrav
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Statsbidrag "Byggbonus"
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter o utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande poster
Finansnetto
ÅRETS RESULTAT

Budget 2019
1800
-10661
-215
100
-8976
7 338
865,3
35
263
8 502
558
-84
474
0

