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ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE LINKÖPING. 
 
Att bygga ett samhälle blir aldrig klart. Även om arbetslösheten i Linköping är 
låg, bostadsbyggandet högt och äldreomsorgen utan köer finns utmaningar vi 
inte kan blunda för. De är på riktigt och de är ganska stora. 
 
I valet den 9 september står Linköpingsborna inför ett vägval. Satsningar på vård, 
skola och omsorg står mot skattesänkningar och privatiseringar. Misstro mot 
demokratin och en tro på enkla lösningar står mot öppenhet. Socialdemokraterna går 
till val på att öka tryggheten, på en äldreomsorg utan vinstjakt, en skola där kunskap 
går före skattesänkningar och en snabbare integration. I stället för att sänka skatten 
och privatisera äldreomsorgen är vår vision tydlig: Vi behöver fler som är med och 
utvecklar förskolan, skolan och äldreomsorgen. Vi ska anställa 1 000 nya medarbetare 
i förskola, skola och äldreomsorg till 2022. Så bygger vi ett starkt samhälle och ett 
tryggare Linköping.  
 
 

VÅRA VALLÖFTEN: 
 

• Ordning och reda i Linköpings äldreomsorg. Vi vill stoppa vinstjakten i 
Linköpings äldreomsorg. Våra skattepengar ska återinvesteras i 
äldreomsorgen i stället för att bli vinster i välfärdsbolag. Vi är garanten för att 
äldreomsorgen i Linköping inte åter ska bli ett marknadsexperiment och vi 
sätter kvalitet före lägsta pris när vi upphandlar. För att få en tryggare omsorg 
i vardagen behöver vi även öka antalet anställda. 

• Kunskap före skattesänkningar. Skolresultaten i Linköping ökar – men vi 
kan ännu bättre. Läsförståelsen ska förbättras. Skolan behöver bli bättre på 
att kompensera för elevernas olika sociala bakgrund. För oss är det viktigare 
än att sänka skatterna. Vi vill anställa mer personal i skolan för att barn och 
unga ska få stöd tidigt, och mer personal i förskolan för mindre barngrupper.   

• Ett tryggare Linköping. Att du känner dig trygg i ditt bostadsområde 
bygger samhället starkare. Vi kan aldrig acceptera att vissa områden är 
otryggare än andra och kommer vara kompromisslösa i arbetet för att öka 
tryggheten i hela Linköping. 

• Snabbare integration. Som ny Linköpingsbo ska vägen till jobb vara kort 
och kravet tydligt: Den som kan arbeta ska arbeta. Vi satsar särskilt på att få 
in nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ORDNING OCH REDA I LINKÖPINGS ÄLDREOMSORG 
 
Vi socialdemokrater är garanten för att Linköpings äldreomsorg inte åter ska 
bli ett marknadsexperiment där välfärdsföretagens intressen går före 
Linköpings äldre. Vi säger också nej till stora skattesänkningar. Istället vill vi 
bygga fler trygghetsboenden, anställa mer personal och bryta ensamheten 
som tyvärr är stor bland äldre.  
 
 
GOD OMSORG GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR 

• När en allt större del av invånarna blir äldre ställer det högre krav på 
äldreomsorgen. Äldreomsorg kostar och det ska den få göra. Därför behöver 
vi investera i den - inte sänka skatten. 

• Ska vi fortsätta höja kvaliteten i äldreomsorgen är personalen vår viktigaste 
resurs. Vi vill anställa fler i äldreomsorgen under nästa mandatperiod och öka 
personaltätheten. 

 
INGEN ÄLDRE SKA VARA ENSAM 
Mer än hälften av alla äldre inom hemtjänst och särskilt boende känner sig ensamma 
ofta eller då och då, visar undersökningar från Socialstyrelsen. Vi behöver bryta den 
ofrivilliga ensamheten och öka tryggheten bland äldre. Därför vill vi: 

• Bygga fem nya trygghetsboenden 
• Ge möjlighet till social gemenskap för äldre i varje stadsdel. Det kan till 

exempel handla om att fika eller ta del av underhållning.  
• Wifi på alla äldreboenden. Senast 2020 ska alla Linköpings äldreboenden vara 

uppkopplade så det blir lättare att ha kontakt med nära och kära. 
• Utökat kommunalt samarbete med föreningsliv och anhörigföreningar för att 

lättare fånga upp äldre som känner sig ensamma. 
 
MINDRE PRIVATISERINGAR 
Vi är garanten för att äldreomsorgen i Linköping inte åter ska bli ett 
marknadsexperiment. Därför kommer vi: 

• Se till att ingen aktör kan sänka bemanningen till förmån för vinst. 
• Endast upphandla privata aktörer när det tydligt stärker kvaliteten i 

omsorgen. 
• Införa tydligare kvalitetskrav och hårdare uppföljning – av såväl kommunala 

som privata utförare. 
• Se till att majoriteten av äldreomsorgen drivs i kommunal regi. 

 
 

 



 

 

 

 

KUNSKAP FÖRE SKATTESÄNKNINGAR 
 
Linköping är en kommun med höga skolresultat men vi kan ännu bättre. Våra 
förutsättningar är goda och vi satsar mer resurser på skolan än jämförbara 
kommuner. En viktig del i den fortsatta satsningen är att anställa mer 
personal.  
 
ALLA BARN SKA KUNNA LÄSA EN ENKLARE TEXT EFTER ÅRSKURS ETT 
God läsförmåga är avgörande för elevens övriga lärande. Därför satsar vi på att 
stärka läsförmågan bland Linköpings barn och unga. Alla elever kunna läsa en 
enklare text efter årskurs ett. Vi lovar: 

• Tidigare stöd för eleverna som behöver det i sin skolgång. 
• Alla barn och unga i Linköping ska enkelt ha tillgång till böcker. Vi ska öppna 

fler stadsdelsbibliotek och bygga ut skolbiblioteken. 
 

 
MINSKA SEGREGATIONEN 
Den senaste PISA-undersökningen visar att elevers familjebakgrund fått ökad 
betydelse för hur väl de lyckas i skolan. Skolresultaten varierar kraftigt mellan olika 
skolor. Därför vill vi:   

• Placera nya skolor så elever med olika bakgrunder möts. 
• Att alla kommunala gymnasieskolor ska erbjuda såväl teoretiska som 

praktiska program. Då minskar vi den könsmässiga- och sociala 
uppdelningen. 

 
 
MER TID FÖR ELEVEN MED LÄRAREN 
Läraren är den viktigaste resursen för att eleverna ska gå ut grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg. Eftersom lärarna fått fler arbetsuppgifter har 
det lett till mindre tid att förbereda mötet med eleverna. Därför lovar vi: 

• Att anställa fler yrkesgrupper i skolan. Arbetsuppgifter som inte behöver 
utföras av lärare kan läggas på bland annat lärarassistenter och rastvakter.  

• Att fortsätta höja lärartätheten i Linköpings skolor. Det behövs för att ge 
eleverna bättre förutsättning att nå kunskapsmålen. 

• Förskolan stärker barnens sociala utveckling och förmåga att ta till sig ny 
kunskap. Särskilt viktig är den för barn från studieovana hem eller som inte 
naturligt får med sig svenska språket. Därför ska vi fortsätta höja 
personaltätheten i förskolan.    

 
  



 

 

 

 

ETT TRYGGARE LINKÖPING 
 
Linköping är en trygg kommun. Det visar en mätning som kommunen gjorde 
med stiftelsen Tryggare Sverige våren 2018. Men i vissa kommundelar känner 
sig människor otryggare. Därför behöver vi stärka tryggheten ytterligare:  
 
MOTVERKA BROTTENS ORSAKER 

• Genom att tidigt stoppa klotter och ta tag i alkohol- och droganvändning 
bland unga stoppar vi inkörsporten till tyngre brottslighet. 

• Mer stöd till föräldrar vars barn har hög frånvaro i skolan. 
• Idéella krafter ska känna kommunens uppbackning i sitt arbete. Därför vill vi 

öka stödet till föreningar som arbetar för att öka tryggheten i Linköping samt 
föreningar som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 

 
BEKÄMPA BROTTSLIGHET OCH SKAPA TRYGGA MILJÖER 
Linköping ska vara en kommun där du kan gå hem när som helst på dygnet utan att 
behöva titta dig över axeln. För att öka tryggheten och motverka brottsligheten vill 
vi: 

• Fortsätta stärka kommunens närvaro i kommundelarna. Vi har flyttat ut 
socialtjänsten till Berga och Lambohov, ett arbete vi vill gå vidare med. Det 
kan även handla om att bygga ut servicepunkter på landsbygden. 

• Underlätta för Linköpingsborna att rapportera in platser som känns otrygga. 
• Vi vill göra det lättare att sätta upp trygghetskameror i Linköping. 
• Förstärka närvaron av trygghetsväktare i de kommundelar som upplevs 

otrygga. 
 
  



 

 

 

 

SNABBARE INTEGRATION I LINKÖPING 
 
Alla som kan jobba ska jobba. I dag tar det för lång tid innan du som ny 
Linköpingsbo får det första jobbet. Integrationen måste snabbas på och 
särskilt nyanlända kvinnor behöver komma in på arbetsmarknaden. 
 
ALLA SOM KAN ARBETA SKA ARBETA 
Bland nyanlända män som kom till Sverige 2011 hade över hälften ett arbete efter tre 
år, visar siffror från SCB. För kvinnorna tar det längre tid. Vårt mål är att hälften av 
alla nyanlända kvinnor i kommunen ska vara i arbete eller studier efter tre år. Det är 
en jämställdhetsfråga. Därför vill vi: 

• Tillsätta 1 000 extratjänster till 2022. Extratjänster är statligt finansierade jobb 
med lön enligt kollektivavtal. Personen blir en extraresurs för arbetsgivaren. 
Sedan ska personen vara redo för jobb eller studier som leder till jobb.   

• Skapa anställningar inom välfärdsyrken som kombinerar utbildning med 
praktik. Målet är att få fler att välja välfärdsyrken där bristen på arbetskraft är 
stor. 

• Vi vill ha lokala jobbspår i samarbete med näringslivet. Det ökar 
personalförsörjningen samtidigt som människor slussas in på 
arbetsmarknaden.  

• Många företag och verksamheter vill bidra till integrationen men saknar 
resurser. Vi vill satsa på ett handledarcentrum med handledare som på heltid 
kan arbeta med praktikanter för att underlätta för individen och 
arbetsplatsen.  

 
 
 
OBLIGATORISK SPRÅKUNDERVISNING INOM OMSORGEN 
Tyvärr är språknivån efter avslutade SFI-studier ofta inte tillräckligt hög för den som 
kommer ut i arbetslivet. Det handlar till exempel om att klara dokumentationen inom 
äldreomsorgen. Därför vill vi:  

• I samarbete med arbetsmarknadens parter införa obligatorisk 
språkundervisning för personal i omsorgen som behöver komplettera sina 
språkkunskaper. 

 
 
 

 
 


