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EN BUDGET MED FOKUS PÅ VÄLFÄRD OCH TRYGGHET
Det här är Socialdemokraternas förslag till budget för 2020 – en budget där vi
valt att konsekvent prioritera Linköpingsbornas välfärd framför andra
intressen. Som exempel finner du en äldreomsorg som i huvudsak drivs
kommunalt, och för att garantera alla en trygg välfärd väljer vi att skära ner på
dyra konsulter, kommunikatörer, strateger och administrativ personal.
Vårt fokus behövs. Hos det nya styret ser vi tendenser att konkurrensutsätta mer av
äldreomsorgen samtidigt som de inte bygger ut skolplatserna i den takt som behövs.
Barn och unga ska undervisas i riktiga skolor - inte baracker.
Vi kan inte blunda för de tuffare frågorna. Segregationen är stor och tydliga insatser
behövs för att bryta den. Medan Alliansstyret vill avskaffa polisens lista över särskilt
utsatta områden fokuserar vi på konkreta insatser för att stärka tryggheten där den är
hotad. I Linköping finns gängkriminalitet, och känslan av otrygghet ska inte behöva
förekomma i någons hemkvarter. För att få bukt med otryggheten behöver vi våga se
problemen samt bemöta dem både på kort och lång sikt.
Linköping är en tillväxtkommun dit många vill flytta och där många vill jobba. Vi har
mycket att vara stolta över. I dagsläget pendlar 20 000 personer hit och vårt
näringsliv är starkt med cirka 11 000 företag. Kompetensförsörjningen är dock en
utmaning och därför behöver vi från politikens håll se till att Linköping blir en ännu
mer attraktiv kommun att flytta till och leva i. Vi behöver också bygga ännu fler
bostäder. Kommunikationer får en alltmer avgörande roll där Ostlänken kommer
underlätta för både näringslivet och vanligt folk.
Till skillnad från många andra kommuner har Linköping en stark ekonomi som gått
plus flera år i rad. Det skapar en grundtrygghet vi ska värna om och gav oss
förutsättningar under förra mandatperioden, när vi hade förmånen att styra, att satsa
extra på områden som skola och äldreomsorg.
Vi har ett universitet med cirka 32 000 studenter och ett universitetssjukhus av
världsklass. För att kunna fortsätta blomstra och utvecklas behöver vi alla samverka.
Genom en kombination av satsningar på välfärden med ett ambitiöst klimatarbete
använder vi Linköpings fina potential för att göra skillnad i det stora och det lilla.
Kristina Edlund (S)
Kommunalråd och gruppledare i opposition

EN KOMPROMISSLÖS KAMP FÖR ETT TRYGGARE SAMHÄLLE
Socialdemokratisk politik handlar om att både vara hård mot brotten och mot
brottens orsaker. Vår politik syftar till att skapa förutsättningar för alla att utvecklas
och kunna leva ett gott liv. Vi ska bekämpa brott innan de begås genom bra skolor,
social trygghet och minskad segregation, men när detta misslyckas måste samhället
reagera kraftfullt.

Trygghet i alla stadsdelar
Även om Linköping är en trygg kommun kan vi inte blunda för att här finns
gängkriminalitet. Linköping är också mycket segregerat där otryggheten är större i
vissa kommundelar. Det är inte acceptabelt. Du ska kunna kan gå hem var som helst
när som helst på dygnet utan att behöva se dig över axeln.
Vi ska stoppa inkörsporten till tyngre brottslighet genom att tidigt stoppa klotter och
ta tag i alkohol- och droganvändning bland unga, samt ge bättre stöd till föräldrar
vars barn har hög frånvaro i skolan.

Få stopp på droghandeln
Vi vet att droghandel förekommer, ofta i kvarter där det finns barnfamiljer och
pensionärer. Det är inte acceptabelt. På dessa platser vill vi se fler patrullerande
poliser när vi får ta del av de utökade nationella polisresurserna.
Ett effektivt sätt är att samtidigt införa fler trafikkontroller. Vi vill också se lokala
polisstationer där behoven finns. Vi tror på ett myndighetsväsende och en kommun
som finns nära medborgarna.

Minska segregationen
Boendesegregationen är stor och klyftorna ökar. De rika Linköpingsborna blir rikare
medan de med lägst inkomster halkar efter. Det skiljer i livslängd och hälsa beroende
på var i kommunen du bor, vilket är djupt problematiskt. Att bryta segregationen
måste därför vara ett överordnat mål i varje beslut som kommunen tar.

Våra satsningar:
•

Förstärka närvaron av trygghetsväktare i kommundelar som upplevs otrygga
och sätta upp fler trygghetskameror.

•

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

•

Skäggetorp ska bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Vi
fokuserar våra trygghetssatsningar mot målet att tydligt förbättra
trygghetsläget i området.

EN SKOLA SOM ÖPPNAR DÖRRAR FÖR FRAMTIDEN
Hela skolområdet, med förskola, fritidshem, skola och gymnasium, har en otroligt
viktig roll för att bygga ett jämlikt samhälle. Dina föräldrars utbildning eller om du är
tjej eller kille ska inte bestämma hur väl du lyckas i livet. I skolan rustas barn och
unga inför vuxenliv, arbete, högre studier och – inte minst – som
samhällsmedborgare. En av skolans största utmaningar är att ge alla barn och unga
goda möjligheter att lyckas och utvecklas.
Linköping har förskolor och skolor som håller hög kvalitet med skickliga och
engagerade pedagoger. Genom att fokusera på likvärdighet, maximerat lärande samt
lust och engagemang är målet en utbildning som rustar våra barn och unga för
framtiden. Trots höjda kunskapsresultat de senaste åren är det allt för många elever
som inte når gymnasiebehörighet. Föräldrars utbildningsbakgrund påverkar i allt för
hög grad elevernas resultat. Den utvecklingen måste brytas för att alla barn och unga
ska ges möjlighet till en bra start i livet.
Fokus ska ligga på att höja kunskapsresultaten och på att alla, oavsett bakgrund får
möjlighet att ta en examen. För att det ska ske behöver skolan åter fylla den
kompensatoriska roll den en gång gjorde. Vi vet att en fullgjord utbildning är det
viktigaste för att klara sig på arbetsmarknaden i Sverige. Linköping är inget undantag.
Här ställer näringslivet och arbetsmarknaden tvärtom högre krav än i många andra
kommuner. Målet om en fullgjord utbildning behöver genomsyra hela skolans arbete,
från förskoleklass till studentexamen.
Tidiga och förebyggande insatser behövs för att alla elever ska få jämlika
förutsättningar att nå kunskapsmålen. Skolan behöver tidigt uppmärksamma och
hjälpa de elever som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet, så bryter vi invanda
mönster och rustar våra unga inför framtiden. Genom att bli bättre på förebyggande
arbete och tidigare sätta in rätt insatser förbättras förutsättningar för ett mer jämlikt
lärande. Skolans likvärdighet ökas även genom att stärka studie- och
yrkesvägledningen. Alla elever ska kunna göra genomtänkta val för att välja rätt
utbildning.
För att nå sin fulla potential och maximera lärandet behöver alla barn utmanas i sitt
lärande. Förskolan har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Mindre
barngrupper och mer personal inom förskolan ger mer tid med barnen, samtidigt
som förutsättningar för det pedagogiska arbetet förbättras. Alla barn i Linköping ska
ha rätt att ta del av det pedagogiska arbetet i förskolan, oavsett föräldrars
sysselsättning.

Nya skolplatser för att undvika överfulla skolor
Gruppen barn och unga växer snabbt i Linköping. Prognoserna i kommunen visar
att elevantalet i grundskolan växer med ungefär en hel ny skola per år, cirka 260
elever. Även på gymnasiet ökar antalet elever. Den senaste mandatperioden har
Linköping hållit hög takt i byggandet av nya förskolor och skolor, vilket varit
nödvändigt för att undvika platsbrist. Det är en takt vi behöver hålla i. Linköpings
barn ska undervisas i riktiga skolor – inte baracker. Det handlar både om att bygga
tillräckligt med skolplatser och om att bygga på ett sätt som ger förutsättningar för
att, för dom som behöver det, få undervisning i mindre sammanhang.
Vi ser med oro hur Allians för Linköping drar ner antalet platser i viktiga skolbyggen.
I en situation där redan trycket är högt gör det läget ännu mer ansträngt. Detsamma
gäller kommunens gymnasieskolor. Fler elever vill gå i kommunala gymnasieskolor
än vad kommunen i dagsläget kan tillgodose. För att vi inte ska tvingas hänvisa allt
fler elever till friskolor behöver vi bygga nya kommunala gymnasieskolor.

Nolltolerans mot skolket – för höjda skolresultat
En viktig del i att få fler att klara skolan är att arbeta med närvaron, den enskilt
största faktorn till elevens skolresultat. Lite tillspetsat kan vi konstatera att elever som
är på plats under lektionerna klarar skolan – medan de som uteblir inte gör det. Det
finns många anledningar till varför unga har hög frånvaro i skolan, men oavsett vad
det beror på är det viktigt att elevens frånvaro tidigt möts upp – och att signalen till
elever och föräldrar är tydlig: Barn och unga ska vara i skolan. Därför behöver
särskilda resurser avsättas för att stötta skolorna i att arbeta fokuserat för elevers
närvaro från dag ett.

En hållbar arbetssituation för skolans personal
Liksom andra delar av samhället har skolan och förskolan stora problem att rekrytera
behörig personal, och flera tecken tyder på att den utvecklingen håller i sig.
Linköping ska fortsätta satsningarna på lärarlöner för att höja statusen på yrket, men
samtidigt behöver vi minska sjukskrivningarna och få till en hållbar arbetsmiljö för
alla som arbetar i verksamheterna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom skolan
och förskolan behöver ses över för att säkerställa att allt görs för att vända en
utveckling med ökande sjukskrivningar. Personalen inom förskolan, skolan,
fritidshemmen och gymnasieskolan ska som övriga kommunanställda omfattas av
rätt till heltid. En annan viktig del i detta arbete är att ge lärare och rektorer mer tid åt
sitt grunduppdrag. Många arbetsuppgifter kan plockas bort och i stället läggas på
andra yrkesgrupper, till exempel lärarassistenter och rastvakter. Det har tidigare gjorts
flera lyckade försök med detta. Även inom förskolan kan nya yrkesgrupper vara
aktuella att inrätta. För att fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare är ett gott
samarbete med Linköpings universitet och dess lärarutbildning avgörande.

En jämlik och integrerande skola
Skolan ska kompensera för elevernas olika bakgrunder och förutsättningar. Killar,
och elever från studieovana hem, har generellt sämre skolresultat. Skolans resurser
ska fördelas så att dessa grupper får ett tydligt stöd under hela skolgången. När vi
bygger nya grundskolor ska de placeras så att elever med olika bakgrund möts. Det är
viktigt att det finns möjlighet för alla elever att få hjälp efter skoldagens slut.
Föräldrarnas möjlighet att hjälpa till med skolarbete ska inte få påverka elevernas
möjligheter. Med läxhjälp, extra stöd i de ämnen man ligger efter i och samverkan
med fritidshemmen tar vi ett större ansvar för elevernas möjlighet att få hjälp efter
skoltid.
Skolan har en viktig uppgift i att se till att barn med funktionsnedsättning har en bra
skolgång och att varje elev möts utifrån sina enskilda behov.
Vi behöver komma bort från de hårt segregerade skolorna som finns på flera håll
idag. Alla kommunala gymnasieskolor ska ha både studieförberedande- och
yrkesförberedande program.

Erbjud fler unga feriejobb och en första rad på CV:t
Ett feriejobb är för många den första kontakten med arbetslivet. Därför ska
Linköpings kommun på sikt införa en feriejobbsgaranti för alla ungdomar som slutat
årskurs ett eller två på gymnasiet, hit bör även elever från gymnasiesärskolan räknas.
Det ska finnas anställda mentorer som bland annat ser till att ungdomarna inte utför
arbete som bidrar till osund konkurrens. De ska också säkra arbetsmiljön.

Trygga skolor med en väl utbyggd elevhälsa
En skola som inte tar tag i stök, skolk och sena ankomster förlorar alla på. Men allra
värst blir konsekvenserna för barn som kommer från hem med svaga
studietraditioner och inte kan få samma hjälp och stöttning hemifrån. För att höja
kunskaperna i den svenska skolan behöver vi att öka kvaliteten i undervisningen. Det
är ett delat ansvar. Elever ska ställa höga krav på sin skolgång, men skolan ska också
ställa höga krav på eleverna. Detta bör göras till ett fokusområde för Linköpings
skolor kommande år.
För att skapa en trygg skola behöver vi också aktivt arbeta med att motverka psykisk
ohälsa hos eleverna. När kunskapskraven höjs ökar pressen, och det uppkopplade
samhället skapar en social press utan dess like. Linköpings skolor ska vara en plats
som uppmanar och lockar till lärande. En förutsättning för att kunna nå höga
kunskapsresultat är att få må bra, känna sig trygg och ha lust att gå till skolan och lära
sig mer. Många elever mår dåligt, det kan handla om prestationskrav, stress eller en
tuff livssituation. Det är något som vi behöver möta upp. Arbetet med en bättre och

mer jämlik elevhälsa måste fortsätta, parallellt med arbetet mot hedersrelaterad
problematik för att alla unga ska känna sig trygga och ha makten över sitt eget liv.
En viktig del i detta arbete är att förbättra skolans arbetsmiljö, både för elever och
lärare. Vi vet att elever och lärare som trivs i skolan når högre resultat, mår bättre och
har en högre närvaro. För eleverna handlar det om att ha goda förutsättningar till
arbetsro i klassrummen och en trygghet i att mobbing och kränkande behandling
bemöts tidigt. För lärarna handlar det om att kunna känna att man arbetar i en trygg
och stimulerande miljö.

Våra satsningar:
•

Krafttag mot skolfrånvaron – särskilda resurser avsätts för att stötta skolorna
i att arbeta fokuserat för elevers närvaro, från dag ett.

•

Riktade resurser för jämställda skolresultat med fokus på att lyfta killarnas
betyg.

•

Utvidga arbetet med nya yrkesgrupper som avlastar lärarna, till exempel
lärarassistenter.

•

Intensifiera arbetet med att bygga en ny gymnasieskola med blandning av
studieförberedande program och yrkesförberedande program.

•

Utbyggnad av antalet feriejobb, inklusive resurser till anställning av särskilda
handledare.

DE ÄLDRES INTRESSEN GÅR FÖRE VÄLFÄRDSFÖRETAGEN
Alla Linköpingsbor ska känna sig trygga i att äldreomsorgen fungerar den dag man
kan tänkas behöva den. Äldreomsorgen ska fungera lika bra, oavsett var i kommunen
du bor, och ska inte bygga på att du som anhörig ska bära bördan från omsorgen.
Vårt parti går de äldres ärenden – inte välfärdsföretagens. Majoriteten av all
äldreomsorg i kommunen ska drivas i kommunal regi. Privata alternativ kan
användas när de tydligt stärker kvaliteten, men vi har sett alltför många exempel på
motsatsen och dessutom skapar det oro bland äldre och personal. Samtidigt är det
viktigt att kommunen stärker kvalitetsuppföljningen av äldreomsorgen, vilket givetvis
gäller oavsett om boendet eller hemtjänsten drivs i privat- eller kommunal regi. Inga
äldre ska behöva starka anhöriga för att få en god omsorg.

Personalen – vår viktigaste resurs
Linköping står inför stora utmaningar. Andelen äldre över 80 år kommer öka kraftigt,
både i Linköping och i övriga riket. Samtidigt saknas personer att anställa inom
äldreomsorgen, och behovet kommer växa. Det går inte att satsa på äldreomsorgen
utan att satsa på personalen. Här spelar arbetsmiljön en avgörande roll. Bra
arbetsvillkor är a och o för att få människor att välja och vilja stanna inom omsorgen.
Arbetstiderna behöver gå att kombinera med familjeliv och privatliv. Alla som önskar
jobba heltid ska få göra det utan delade turer. Ofrivillig deltid leder till sämre
ekonomi, och sämre pension, för den anställde. Linköpings kommun ska inte vara en
arbetsgivare som försätter människor i den situationen.

Bryt ensamheten bland äldre
Mer än hälften av alla äldre inom hemtjänst och särskilt boende känner sig ensamma.
Vi behöver bryta den ofrivilliga ensamheten och öka tryggheten bland äldre. Vi vet
att ofrivillig ensamhet leder till sämre hälsa, både fysisk och psykisk. Genom att bryta
den ofrivilliga ensamheten ökar vi hälsan och tryggheten bland äldre.

Våra satsningar:
•

Driva majoriteten av all äldreomsorg kommunalt. Privata alternativ ska bara
användas om de når upp till våra kvalitetskrav.

•

Fortsätta införa rätt till heltid och avskaffa delade turer för alla anställda på
alla arbetsplatser inom äldreomsorgen i Linköpings kommun.

•

Minska den ofrivilliga ensamheten. Bygg ut träffpunkter för äldre i varje
kommundel ger möjlighet till gemenskap. Vi ska utöka kommunens
samarbete med föreningslivet och öka bidragen till föreningar för att lättare
fånga upp äldre som känner sig ensamma samt satsa mer på kulturaktiviteter.

•

Bygga fem nya trygghetsboenden i Vikingstad, Linghem, Sturefors, Ånestad
och Ljungsbro. Upphandlingen ska ske på så sätt att hyrorna pressas så
mycket som möjligt.

NÄR DU ÄR SOM SVAGAST SKA SAMHÄLLET VARA SOM
STARKAST
Vi kan alla råka ut för livshändelser som gör att vi är i extra behov av samhällets stöd.

Det kan ske under skolgången eller vid en livskris, för att nämna några exempel. Det
kan också röra sig om ekonomiska svårigheter eller utsatthet för hedersrelaterat våld.

Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
En grupp som är i särskilt behov av omsorg är människor inom LSS. Det handlar om
Linköpingsbor med olika typer av funktionsnedsättningar som samhället behöver
möta upp särskilt för att ge ett gott liv.
Att kunna förflytta sig på samma villkor som andra är oerhört viktigt. Idag ser vi
exempel på färdtjänst som inte anpassas efter den funktionsnedsattas behov.
Samtidigt finns både praktiska och ekonomiska vinster att göra på att se den
enskildes situation som en helhet, där färdtjänsten kan vara en del. Vi vill därför lägga
ett uppdrag för en bättre fungerande färdtjänst och särskild kollektivtrafik som gäller
både för äldre och personer inom LSS.

Flytta stödet närmare Linköpingsborna
Samhället ska finnas där människor rör sig. Förra mandatperioden stärkte vi
kommunens närvaro i olika kommundelar, bland annat genom att flytta ut
socialtjänsten till Berga och Lambohov. Vi behöver fortsätta det arbetet eftersom det
ger närmare kontakt med berörda Linköpingsbor. På så sätt ökar vi tillgängligheten
och förbättrar helheten runt individen/familjen. Våra chanser att arbeta
förebyggande med tidiga insatser ökar också – vilket vi alltid bör sträva efter.

Fler i arbete ska även gälla funktionsnedsatta
Det finns potential att få fler Linköpingsbor med funktionsnedsättning i arbete,
vilket både kommunen, näringslivet och den enskilda individen vinner mycket på.
Men för att lyckas behöver Linköpings kommun jobba mer fokuserat än idag.

Våra satsningar:
•

Stärka socialtjänstens närvaro i kommundelarna, där fler verksamheter ska
ingå. Näst på tur borde vara Ryd och Skäggetorp.

•

Införa en jourberedskap för personer som söker akut för exempelvis våld i
nära relation eller hedersvåld.

•

Öppna fler bostäder för personer inom LSS.

•

Anställa fler fältare som rör sig där ungdomar finns under exempelvis kvällar
och helger.

EN TYDLIG VÄG TILL ARBETE
Vårt framstående universitet och starka näringsliv ger oss fantastiskt goda
förutsättningar för tillväxt, skatteintäkter och arbetstillfällen. Samtidigt får den
positiva utvecklingen aldrig bli en ursäkt för självbelåtenhet. Trots goda tider seglar
flera orosmoln upp på horisonten. Det handlar både om växande
långtidsarbetslöshet och att alla som invandrade till Sverige och Linköping i samband
med flyktingkrisen 2015 ska få en bra integration.
I dag tar det för lång tid innan du som ny Linköpingsbo får det första jobbet.
Integrationen måste snabbas på genom möjligheter till studier och arbete,
kombinerat med tydliga krav på att delta. Det tar längre tid för kvinnor än män att
komma in på arbetsmarknaden och här behöver vi göra särskilda insatser. Det är en
fråga om jämställdhet och om att ta tillvara på outnyttjad kompetens.

Från ekonomiskt bistånd till riktig lön
Cirka 3 000 hushåll är beroende av kommunens försörjningsstöd, vi vill få in dem på
arbetsmarknaden och bli fullvärdiga skattebetalare som bidrar till den gemensamma
välfärden. Linköping ska bli landets bästa kommun på att få människor till egen
försörjning. För att lyckas behöver vi motivera till vuxenutbildning och kunna höja
kompetensen där det behövs.
Våra prioriterade målgrupper är individer med funktionsnedsättning, med låg
utbildning eller som är födda i ett annat land. De ska erbjudas handledarstöd på
arbetsplatserna. Programmet behöver byggas ut avsevärt under mandatperioden.
Ofta behövs någon form av kompetensutveckling, därför vill vi även lägga ett
uppdrag att utreda en utbyggnad av särvux. En utbyggnad av särvux skulle särskilt
gynna vuxna med funktionsnedsättning.
Innan en person erbjuds försörjningsstöd ska ett paket av alternativa stödformer
presenteras. Kommunen behöver bättre kunna stötta upp de nyanlända som befinner
sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Syftet är att minska risken att bli
beroende av försörjningsstöd längre fram.
Kommunkoncernen ska användas som ett tydligt verktyg för att bryta beroende av
försörjningsstöd och få fler i arbete. Vår budget innehåller en satsning på att bygga ut
kommunanställningarna, alltså att erbjuda fler en första kontakt med
arbetsmarknaden genom anställning inom kommunen. För att detta ska fungera

behövs en rejäl inventering av enklare arbetsuppgifter inom kommunen som går att
avdela i anställningar.

Bättre resultat för SFI
För att klara integrationen behöver vi ha ett fungerande SFI där eleverna så snabbt
som möjligt lär sig svenska. Undervisningen ska utgå från elevernas förutsättningar,
samtidigt som förväntningarna är tydliga och högt ställda. Vi vill använda alla
kommunens verktyg för att öka chanserna till en lyckad integration.

Våra satsningar:
•

Utbyggnad av kommunanställningarna.

•

SFI-undervisning som i högre grad utgår från varje elevs förutsättningar. I
gengäld ska förväntningarna på eleven vara tydligare.

•

Öppna ett etableringscentrum som är en gemensam ingång till kommunala
och statliga tjänster. Deltagande organisationer bör vara Arbetsförmedlingen,
Jobb- och kunskapstorget och Region Östergötland.

KULTUR OCH FRITID SOM KOMMER ALLA TILL DEL
Linköping har ett brett kulturliv, en populär kulturskola och många spännande
kulturutövare. Detsamma gäller idrotten med framgångsrika idrottsföreningar som
även gör ett stort ideellt arbete för att engagera och utbilda barn och unga. Men vi
ser flera områden där politiken behöver få till en förbättring. Det handlar om att lyfta
bredden både bland kulturutövare och idrottande unga, men även om att ge
förutsättningar att vara aktiv hela livet. Många slutar med idrott under tonåren, men
rörelse och aktivitet är något vi behöver livet igenom.

Fler mötesplatser i Linköping
Människor mår bra av att skapa. Det kan vara att lära sig dansa, spela ett instrument
eller mötas i en spelturnering. Linköping behöver fler sådana mötesplatser, och de
ska finnas där människor bor. Förra mandatperioden gjorde vi tydliga satsningar på
att bygga ut mötesplatserna i kommunen. Främst märks det i Skäggetorp, där
allaktivitetshuset Agora invigts och är igång. Här finns bibliotek, scen, café, dans,
studio och skapande under samma tak. Vi ser att kommunens ambitioner behöver
sträcka sig till fler bostadsområden och avsätter i vår budget resurser för att tillskapa

ytterligare en i Berga. Vi ser med oro på hur Linköpings alliansstyre skär ner
resurserna till mötesplatser. Det är fel väg att gå.

En kulturskola för alla
Kulturskolan är viktig och behöver bli känd för fler. I dag utestängs barn på grund av
att deras föräldrar inte vet vad Kulturskolan är eller att de inte har råd med avgiften.
Kulturskolan behöver därför bättre samverka med övrig skolverksamhet, finnas i
hela kommunen och erbjuda aktiviteter som inte stänger ute någon på grund av
traditioner och ekonomi. Kulturskolan måste också bredda sitt innehåll så att fler
känner sig attraherade av verksamheten. Initiativ behöver tas för att hitta en ny lokal
till Kulturskolan på sikt, eftersom den nuvarande lokalen inte fullt ut är anpassad
efter verksamheten.

Fler och bättre anläggningar för ett bredare idrottsliv
Linköping ska gå från att vara en av kommunerna med sämst tillgång till fullstora
idrottshallar, till att bli en av de bästa. Det är en fråga om rättvisa möjligheter
idrotterna emellan, men också jämställdhet och tillgång till träningsanläggningar för
funktionsnedsatta. Den senaste mandatperioden gjorde vi därför nödvändiga
satsningar, med exempelvis nya fullstora idrottshallar i Sturefors och Brokind. Fler
anläggningar är dessutom på väg att byggas. Ett arbete för att rusta upp Ryds
motionscentrum är också inlett. Vi har lagt goda förutsättningar att bygga ikapp
bristen på idrottsanläggningar och vår budget ger ekonomiska förutsättningar att
fortsätta den utbyggnaden. Det är viktigt för folkhälsan, för föreningslivet och för att
vår kommun ska kunna locka hit evenemang, turneringar och tävlingar.

Våra satsningar:
•

Förverkliga de planer om en mötesplats för unga i Berga (även kallat Berga
by) som togs fram under förra mandatperiodens S-styre.

•

Upprustning av Ryds motionscentrum.

•

Täcka upp för nedskärningarna i musikterapi för funktionsnedsatta barn som
klubbades igenom på grund av M-KD-budgeten i riksdagen.

ETT HÅLLBART LINKÖPING MED BOSTÄDER FÖR ALLA
Bostadsbristen är fortfarande stor i Linköping och priserna har skenat. Det är
oroande eftersom många inte har råd att efterfråga bostäderna som byggs. Vi

behöver få ner kostnaderna så fler har råd att bo och leva i vår kommun. Samtidigt
behöver Linköping fortsätta omställningen mot ett mer hållbart samhälle. De
kommande åren behöver vi bygga fler prisvärda hyresrätter, radhus och småhus.

Utred billig kollektivtrafik för äldre under lågtrafik
Ett steg i att bryta isoleringen bland äldre är att införa någon form av billigare resor
för pensionärer över 70 år. Vi vill därför att Linköpings kommun ska utreda hur
kommunen kan införa billigare kollektivtrafik för äldre under lågtrafik.

Du ska kunna sitta i parker och på torg utan att konsumera
Våra parker och torg är en viktig mötesplats för Linköpingsborna. Tyvärr har vi brist
på mötesplatser där man kan vara utan att behöva konsumera. Den som önskar sitta
en stund vid våra torg utan att köpa något ska inte behöva bli hänvisad till någon
bänk nära en papperskorg.

En cykelvänligare kommun
Fler Linköpingsbor väljer att cykla vilket är positivt och ställer krav på cykelvägar
som är trygga att färdas på. Det är också viktigt att fotgängare och cyklister kan ta sig
fram smidigt i Linköpings gång- och cykelnät. Därför vill vi ta bort farliga hinder,
skapa tydlighet i trafikmiljön samt åtgärda trafikfarliga korsningar och tunnlar.
Rullgrus ska avlägsnas tidigare på säsongen och bytas ut mot andra material där det
går.

Stötta företag som satsar på hållbarhet
Det ska vara lätt att välja rätt! Sommaren 2018 påmindes vi om att också Sverige
påverkas av klimatförändringarna. Här krävs en förändring globalt, men det undantar
oss inte ansvaret att agera lokalt. Här kan vi göra en insats genom att som kommun
satsa extra på återbruk och hållbarhet. Vi behöver hålla kvar resurser i samhällets
kretslopp tills de är färdigbrukade.

Det ska vara lätt att investera i solel
Enligt Energimyndigheten är Linköping den kommun i Sverige som producerar mest
solel, och det kan vi utveckla ännu mer, visar kommunens solkarta. Bygglov för
solpaneler är avgiftsfritt och kommunen har effektiva rutiner för att ansluta
anläggningarna till elnätet. Vi vill se mer närodlad elenergi.

Våra satsningar:
•

Prioritera fler prisvärda hyresrätter samt radhus och småhus i
bostadsplaneringen.

•

Bygg ut trevliga sittplatser och mötesplatser i parker och på torg även för
personer som inte konsumerar.

•

Åtgärda trafikfarliga korsningar och tunnlar för att göra Linköping till en
cykelvänligare kommun.

•

Göra det lättare för Linköpingsbor att investera i solel.

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL
UTREDNINGSUPPDRAG
Uppdrag till kommundirektören att tillsammans med förvaltningsdirektörerna
inleda förändringsarbete på förvaltningsnivå för att se över personaltillsättningen
och minska användandet av konsulter.
Uppdrag till kommundirektören att utreda hur Linköpings kommun kan införa
billigare kollektivtrafik för äldre under lågtrafik.
Uppdrag till kommundirektören att utreda en bättre fungerande färdtjänst och
särskild kollektivtrafik som gäller både för äldre och personer inom LSS.
Uppdrag till kommundirektören att utreda en utbyggnad av särvux.

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR AV
NÄMNDERNAS RAMAR
Kompensation för Socialdemokraternas
Alliansens förslag satsningar 2020
Belopp tkr
Kommunfullmäktige
0
0
Kommunens revisorer
49
0
Kommunstyrelsen
0
-20 000
Satsning på ökad trygghet, och besparing
på administrativ personal inom bl.a. HR,
kommunikatörer och strateger
Överförmyndarnämnden
0
100
Valnämnden
0
0
Äldrenämnden
3 616
14 900
Förstärkt bemanning och påbörja
avskaffandet av delade turer. Satsning på
träffpunkter för att motverka äldres
ensamhet.
Social- och omsorgsnämnden
Satsning på bl.a. att stärka socialtjänsten
ute i våra stadsdelar.
Barn- och ungdomsnämnden
Satsning på krafttag mot skolfrånvaro,
fler lärarassistenter
Bildningsnämnden
Satsning på bl.a. utbyggnad av feriejobb
Kultur- och fritidsnämnden
Satsning på bl.a. upprustning av Ryd
motionscentrum och Kulturskolan
Arbetsmarknadsnämnden

5 537

5 000

24 091

20 000

6889

7 500

2 988

2 000

15 774

Satsning på bl.a. kommunanställda och
SFI.
Samhällsbyggnadsnämnden
Exploatering
Bygg- och miljönämnden

11 655
10 000
0

Besparingar lokaler i samband med
utflyttning av verksamhet samt
effektivare användning.
Minskat användande av konsulter
Summa förslag till förändrade
budgetramar för nämnderna
Resursmedel
Intäkter enligt uppdrag
Summa förändrade budgetramar
Poster i finansnettot/Finansiell poster
Minskat uttag av bosociala medel

Summa förändrade budgetramar

-20 000
-20 000
43 170

43 170

26 929
-30 000
-50 099
-53 170
10 000
0

SPECIFIKATION SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL
NÄMNDERNAS RAMAR
Plan för 2020
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Exploatering
Bygg- och miljönämnden
Besparingar på lokaler
Besparing på konsultanvändande
Verksamhetens nettokostnader

13 368
5 174
466 210
15 820
205
1 460 261
1 476 924
3 487 766
824 221
367 040
392 031
445 127
-45 000
60 689

8 969 836

Justering
demografi

-27 656
-6 082
-5 083

-38 821

Alliansens
satsningar 2020

Socialdemokraternas
satsningar 2020

-127
-49
-11 931
-150
-2
-3 616
-5 537
-24 091
6 889
-2 988
11 274
11 655
0
-577

0
49
-20 000
100
0
18 516
10 537
44 091
14 389
4 988
15 774
11 655
10 000
0

-19 250

-20 000
-20 000
70 099

Justering för
pris och lön

Socialdemokraternas
ramar 2020

258
107
9 196
306
0
32 729
32 535
79 876
18 845
7 812
8 624
9 529
0
1 489

13 499
5 281
443 475
16 076
203
1 480 234
1 514 459
3 581 560
859 261
376 852
427 703
477 966
-35 000
61 601

201 308

-20 000
-20 000
9 183 172

FÖRSLAG TILL RESULTATRÄKNING

