
 

  

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
Det går inte att prata om 2020 utan att nämna Coronapandemin. Förutom själva 
smittspridningen förlorade många jobbet. Flera som blev arbetslösa hade redan innan 
krisen en tuffare situation vad gäller arbetstider och anställningsvillkor. Många 
företag fick det tufft. Vår kommun och vårt län var dessutom bland de värst 
drabbade i Sverige vad gäller antalet smittade.  
 
I skrivande stund har smittspridningen minskat kraftigt. Jag hoppas det håller i sig, 
men svallvågorna kommer påverka vår kommun framöver. Arbetslösa 
Linköpingsbor behöver en väg tillbaka och drabbade företag ska komma på fötter. Vi 
behöver blicka framåt men också dra lärdomar av det som varit.  
 
Jag har sagt det förr, men nu måste vi på allvar satsa på äldreomsorgen. I vår budget 
har vi därför med ett systemskifte. Linköpings äldreomsorg ska byggas på utbildad 
personal med fasta anställningar – inte på otrygga anställningar. Bemanningen ska 
stärkas. Förändringar som dessa kostar, och det har vi avsatt medel för.   
 
Vi väljer också att göra en extra satsning på skolan, för där finns våra barn och unga. 
I skolan och förskolan formas de till samhällsmedborgare. Genom skolan kan vi göra 
mycket förebyggande både i ett trygghetsperspektiv och vad gäller segregationen.   
 
Linköping behöver inte bara en omstart vad gäller välfärden. Under året har vår 
kommun fortsatt drabbats av bränder, skjutningar och skadegörelse. Den 
organiserade brottsligheten och segregationen växer, och det är med stor frustration 
jag ser hur det borgerliga styret inte gör något.   
 
Vi socialdemokrater har tagit flera initiativ för att minska segregationen och 
brottsligheten. Vi vill se fler övervakningskameror. Vi behöver komma åt 
svartkontrakten, och för att få en verklig chans att komma in i samhället ska 
asylsökande inte kunna bosätta sig i våra mest utsatta kommundelar.  
I budget för 2021 går vi fram med flera satsningar för att vända utvecklingen och i 
stället gå mot en mer sammanhållen kommun.    
 
Kristina Edlund (S), kommunalråd och gruppledare i opposition 

 



 

 

 

 

 
Även om den svenska Coronastrategin inneburit att ekonomin drabbats mindre än i 
andra delar av världen stiger arbetslösheten i pandemins spår. Många små företag har 
det tufft och vi ser hur arbetstagare och anhöriga drabbas när varsel blir till 
uppsägningar.  
 
Tack vare de omfattande stödpaket som S-MP-regeringen sjösatt tillsammans med 
Centerpartiet och Liberalerna har vi inom kommunerna hittills kunnat möta 
utmaningarna utan att äventyra kommunens ekonomi.  

Arbetsmarknadspolitiken är till stor del beroende av nationella insatser, men 
Linköpings kommun behöver ändå lämna passiviteten som präglar det borgerliga 
styrets arbetsmarknadspolitik. Vi behöver göra rejäla satsningar för att så många 
Linköpingsbor som möjligt ska kunna gå tillbaka till arbete så snabbt som möjligt. 
Många som sägs upp under krisen har redan en kämpig situation – kanske i form av 
otrygga anställningar eller tuffa arbetstider.     

Sedan en tid stiger arbetslösheten i Linköping och under kommande år förväntas den 
öka kraftigt. I dag har över 3 200 hushåll försörjningsstöd och en stor del har haft det 
i över två år.  

Vi står inför två stora utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken: Att de som nyligen 
förlorat jobbet inte fastnar i arbetslöshet, och att samtidigt minska 
långtidsarbetslösheten. Socialdemokraternas budget för Linköpings kommun tar itu 
med båda utmaningarna.   

 

Vår budget innehåller ett omstartspaket för att hjälpa dem som förlorat jobbet att ta 
sig vidare. Många har mycket kompetens och erfarenhet, men saknar längre formell 
utbildning. Vi avsätter därför medel för att bygga ut lokala jobbspår som bland annat 
innehåller en kombination av utbildning och praktik för att snabbt bli 
anställningsbar. Vi vill även bygga ut yrkeshögskoleutbildningen, göra en 
kvalitetshöjning av vuxenutbildningen och inleda ett närmare samarbete med 
Arbetsförmedlingen. 

Mer kan göras från politiskt håll för att få fler att söka sig till yrken inom omsorgen. 
Varslade och permitterade ska därför ges möjlighet att utbilda sig inom omsorgen 
med hjälp av exempelvis det nationella Äldreomsorgslyftet. 

Jämfört med många liknande kommuner har Linköping en hög långtidsarbetslöshet. 
Det medför sociala bekymmer och ökade kostnader för försörjningsstöd. Framförallt 
är det en stor påfrestning för den som går utan arbete år ut och år in.   



 

 

 

 

För att bryta utvecklingen vill vi varva krav på prestation med stöd från samhället. Vi 
vill bygga vidare på de framgångsrika försök som gjorts med samordnat arbete 
mellan socialtjänst och jobb- och kunskapstorget för att ge familjer med 
försörjningsstöd egen försörjning.   

För att bryta långtidsarbetslösheten behöver kommunen bli bättre på att använda den 
egna verksamheten till att erbjuda ett första jobb, exempelvis i form av en extratjänst. 
Därför föreslår vi att kommunen ska erbjuda fler skyddade lärlings- och PRAO-
platser. Det sker dels genom att återta kommunal verksamhet i egen regi, dels genom 
att förtydliga kraven vid upphandling så att platser upplåts åt kommunen. 
Målgruppen är i första hand långtidsarbetslösa, exempelvis personer med 
funktionsnedsättning.  

Personer med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden. 
Många kan göra stor nytta i arbetslivet, men brist på rimliga anpassningar sätter 
käppar i hjulet. Här vill vi ge stöd till den ideella sektorn och arbetsplatser som kan 
erbjuda arbetstillfällen. Fler jobb skulle också kunna skapas inom kommunens egna 
verksamheter.  

 

Linköpings moderatledning verkar tyvärr inte se allvaret i situationen på 
arbetsmarknaden. Istället för att satsa på fler jobb monterar de ner. Linkstep, ett 
mycket lyckat projekt som hjälpt 100 Linköpingsbor till jobb, är på väg att upphöra 
eftersom M-ledningen dragit in finansieringen.  

Vi socialdemokrater har avsatt medel för att inte bara fortsätta Linksteps nuvarande 
verksamhet, utan också bygga ut den. 

 Ett omstartspaket för att erbjuda vägar från arbetslöshet i Coronapandemins 
spår till utbildning och nytt jobb. Bland annat genom att bygga ut lokala 
jobbspår. 
 

 En omställning av kommunens verksamhet för att skapa fler skyddade 
anställningar, lärlings- och PRAO-platser. Bland annat genom färre 
upphandlingar.  
 

 Erbjudande till den som varslats eller permitterats från andra yrken att arbeta 
i omsorgen genom utbildning.  
 

 Utökade resurser för att stoppa nedläggningen av det lyckade projektet 
Linkstep. Vår budget innehåller också ett tillskott som gör det möjligt att 
bygga ut projektet i kommunen.  
 

 Stärkta insatser för att bryta långtidsarbetslösheten, bland annat genom att ta 
ett helhetsgrepp kring hela familjens situation.   



 

 

 

 

 
Det viktigaste för att få en bra äldreomsorg är att ha utbildad personal, personal som 
kan prata svenska och ökad bemanning. Eftersom vi behöver fler som jobbar inom 
äldreomsorgen är det nödvändigt att få människor att söka sig till yrket och att den 
befintliga personalen stannar.    
 
Pandemin visade med all tydlighet vikten av en väl rustad äldreomsorg, och hur 
ödesdigra konsekvenserna kan bli när den brister. Omsorgens kvalitet hänger till stor 
del på personalens kompetens och arbetsmiljö. Vill vi satsa på äldreomsorgen 
behöver vi med andra ord satsa på personalen.   
 
Vi vill utveckla äldreomsorgen tillsammans med yrkesgrupperna genom att skapa ett 
tillitsbaserat arbetssätt och ett närvarande ledarskap. Det uppnås bäst med max 25 
anställda per chef. Cheferna behöver dessutom avlastas vad gäller administrationen.  
 
Vår linje är att äldreomsorgen ska drivas i kommunal regi. Det ger en mer stabil 
långsiktighet, bättre villkor för de anställda och genuin valfrihet för medborgarna. 
Privata utförare kan användas om de tydligt når upp till våra kvalitetskrav. Självklart 
ska kvalitetskraven vara lika höga på alla utförare.  

 
 
Trygga anställningar och möjlighet att jobba heltid utan delade turer ska vara en 
självklarhet. Liksom flera andra kommuner har Linköping alltför många timvikarier. 
Den som rycker in på timmar saknar många gånger rätt till sjukersättning. Förutom 
svårighet att ta lån och planera för framtiden blir man mindre benägen att stanna 
hemma när man är sjuk. 

Vi vill avskaffa systemet med timanställningar inom äldreomsorgen i Linköpings 
kommun och i stället starta en bemanningspool. All personal som saknar relevant 
utbildning ska erbjudas arbete på halvtid och studier på halvtid. De som har 
utbildning ska ha möjlighet att jobba heltid. I bägge fallen gäller 
tillsvidareanställningar.  

 

För att locka fler medarbetare till äldreomsorgen räcker inte uppmuntrande ord och 
eloger. Vad som avgör är villkoren. De som utbildar sig till omvårdande yrken i 
Linköpings kommun ska därför garanteras anställning efter utbildningen. 
Feriearbetare ska tas om hand så att de får uppleva glädjen av att arbeta i en viktig del 
av vår gemensamma välfärd.    

Arbetstiderna behöver gå att kombinera med familjeliv. Alla som önskar jobba heltid 
ska få göra det. Delade turer ska tas bort. Förutom att delade turer innebär obetald 
arbetstid, försvårar de vardagslivet och minskar möjligheterna till fortbildning i 



 

 

 

 

arbetslivet.  
 
Ofrivillig deltid leder till sämre ekonomi, och sämre pension. Linköpings kommun 
ska inte vara en arbetsgivare som försätter människor i den situationen. 
 

 

 
För att den äldre ska få god omsorg är det avgörande att personalen förstår och kan 
uttrycka sig på svenska. Därför anser vi att det ska finnas ett språkkrav för 
personalen inom äldreomsorgen. Det är viktigt för att den äldre ska kunna 
kommunicera med personalen, för att de anhöriga ska få veta hur den äldre haft det 
under dagen och för att personalen ska kunna kommunicera med varandra.  
Det ska vara arbetsgivarens ansvar och utbilda den personal som behöver 
komplettera svenskan.  
 

 
 
Vi vet att ofrivillig ensamhet leder till sämre fysisk och psykisk hälsa, och att det är 
ett problem bland våra äldre.  
Digitaliseringen är ett verktyg för att minska ensamheten, men vi behöver också 
bygga ut antalet träffpunkter och satsa på kulturaktiviteter för äldre i deras 
närområde. Föreningslivet har en viktig roll. Ett utökat samarbete mellan 
föreningslivet och kommunen skulle göra det lättare att fånga upp äldre som känner 
sig ensamma, där informationen om aktiviteterna finns på flera språk för att nå alla 
oavsett modersmål. 

 
 
Digitaliseringen ska användas för att göra personalens arbetsuppgifter mer 
omväxlande och utveckla yrkeskompetensen. För att åstadkomma det krävs att 
vårdens professioner får påverka både tillämpningar och funktioner.  

 Anställning av vikarier och timavlönade i en kommunal bemanningspool med 
tillsvidareanställning på 100 procent. De som saknar relevant utbildning ska 
få studera på halvtid.   
 

 Utbyggda träffpunkter för äldre i varje kommundel för att minska den 
ofrivilliga ensamheten.  
 

 Krav på en tydlig grundnivå i svenska språket bland personalen. Det ska 
sedan vara arbetsgivarens uppdrag att utbilda personal som är i behov av att 
förbättra svenskan.   
 



 

 

 

 

 Införande av rätt till heltid och avskaffande av delade turer för alla anställda 
på alla arbetsplatser inom äldreomsorgen i Linköpings kommun. 

 

 Fler anställda sjuksköterskor, arbetsterapeuter och distriktssköterskor.  

 

 All hemtjänst i kommunal regi genom Leanlink. 

 Vi vill ge kommunen i uppdrag att utreda vilka visstidstjänster inom 
äldreomsorgen som går att omvandla till fasta tjänster.  

 

 Vi vill ge kommunen i uppdrag att se över hur smittspridningen hanterades i 
äldreomsorgen under Coronapandemin.  
 

 Vi vill ge kommunen i uppdrag att utreda behovet av fler tjänster inom 
legitimationsyrken.  

 
 



 

 

 

 

 

Socialdemokratisk politik handlar om att både vara hård mot brotten och mot 
brottens orsaker. Vi ska bekämpa brott innan de begås genom bra skolor, social 
trygghet och minskad segregation, men när detta misslyckas måste samhället reagera 
kraftfullt. 

Nyanlända Linköpingsbor behöver komma till områden där det finns förutsättningar 
att etablera sig i det svenska samhället, inte minst för barnens skull. EBO-lagen ger 
asylsökande rätt att bosätta sig var de vill och samtidigt ha rätt till dagersättning eller 
särskilt bidrag. Sedan 1 juli går det dock att undanta vissa områden från EBO-lagen – 
en möjlighet som vår kommun behöver nyttja.  

Kortfattat innebär det att vi nu kan välja ut vissa kommundelar där asylsökande 

mister rätten till dagersättning om de väljer att bosätta sig. Linköpings kommun bör 

därför begränsa asylsökande från att bosätta sig i Skäggetorp, Ryd och delar av Berga. 

 

Vi vet att droghandel förekommer i vår kommun, ofta i kvarter där det bor både 
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. 

Skolan är en viktig arena för att jobba förebyggande, men vi kan också komma åt 
droghandeln genom att utöka testningen och bevakningen i skolmiljöerna. Ett 
exempel är droghundar.  

Det är viktigt att poängtera att vi behöver komma åt köparna. Därför vill vi se fler 
föräldrautbildningar i förebyggande syfte.  

 

Kameraövervakning kan underlätta polisens utredningsarbete och bidra till att göra 
vissa brottsdrabbade miljöer mindre attraktiva för kriminella. Förutsättningarna att 
klara upp brotten förbättras, därför bör kommunen bekosta kameraövervakningen.    

 

Det viktiga förebyggande arbetet kan inte ske enbart genom småprojekt. Det 
behöver samordnas för att inte brytas av politiska skiftningar i kommunen, men 
också för att få ut så mycket resurser som möjligt. Därför vill vi testa CTC-modellen 



 

 

 

 

som är ett vetenskapligt grundat system för att skapa goda uppväxtvillkor för barn 
och unga i hela kommunen.  

I CTC-arbetet samverkar lokala aktörer inom polis, skola, näringsliv, socialtjänst, 
civilsamhälle och boende. Målet är att skydda barn och unga från att hamna i 
kriminella miljöer. Linköpings kommun behöver ta detta samlade grepp för att 
förebygga otrygghet och kriminalitet. 

 

Vår uppfattning är att förtroende byggs bäst genom att myndigheterna finns i 
vardagen där människor bor. Under förra mandatperioden stärkte vi samhällets 
närvaro i olika kommundelar, bland annat genom att flytta ut socialtjänsten till Berga 
och Lambohov. Det vill vi fortsätta med.  
 
Kommunen bör också anställa fler socialsekreterare, så kallade fältare, som kan möta 
unga på kvällar och helger. 

Det borgerliga styrets beslut att skära ner på kommunens trygghetsvärdar är fel. En 
trygghetsvärd skapar närvaro genom att finnas på strategiska platser där personen 
kan prata med allmänheten, eller snabbt tillkalla hjälp om det behövs. 
Trygghetsvärdarna ska därför finnas kvar i kommunen och vi vill anställa fler.    

 

Att föra en tillvaro där lagar och regler kringgås ska inte vara möjligt. I 
parallellsamhället finns allt från oseriösa aktörer till personer som befinner sig i vår 
kommun illegalt. 

Vi ska inte ha företag som varken betalar skatt eller ger de anställda acceptabla 
villkor. Människor ska inte fastna i svartarbete, bli beroende av att tigga eller än värre 
hamna i prostitution. Därför behöver EU-medborgare som varit här mer än tre 
månader uppfylla kraven som finns för att uppehålla sig i Linköping och Sverige. 
Kommunen behöver tydligare kontrollera att oseriösa företag inte gynnas.  

 Begränsning för asylsökande att bosätta sig i Skäggetorp, Ryd och delar av 
Berga. Detta enligt EBO-lagen som trädde i kraft 1 juli 2020.

 Införande av CTC-modellen på lämpligt område/områden i Linköpings 
kommun. Där ingår att kommunen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner 
utifrån varje stadsdels förutsättningar och behov.  
 

 Förstärkt närvaro av trygghetsväktare/ordningsvakter i kommundelar som 
upplevs otrygga. Ökat stöd till föreningar som jobbar mot hedersrelaterat 



 

 

 

 

våld och förtryck samt till föreningar som arbetar för att öka tryggheten i 
Linköpings kommun. 

 

 Finansiering av fler kameror från kommunen på platser som bestäms i 
samråd med polisen. 
 

 Krav från kommunen i upphandlingsskedet som förhindrar oseriösa företag 
att etablera sig i Linköping. Ingen ska kunna använda sig av orättvisa 
konkurrensfördelar. Kommunen ska även bättre följa upp upphandlade 
företag.  

 

 Fler anställda fältassistenter och trygghetsvärdar som rör sig på strategiskt 
utvalda platser i kommunen. På så sätt bidrar de till att öka tryggheten i 
områdena.  

 



 

 

 

 

Bland det viktigaste vi kan göra för att ge varje barn en bra start på livet är att erbjuda 
en bra skolgång. I förskolan, grundskolan och på gymnasiet rustas unga för vuxenliv, 
arbete och inte minst som samhällsmedborgare.  

Linköping har bra förskolor och skolor med skicklig personal. Men trots höjda 
kunskapsresultat de senaste åren är det många elever som inte når 
gymnasiebehörighet. Föräldrarnas utbildningsbakgrund får allt större betydelse och 
den utvecklingen måste brytas. Hur bra det går i skolan har åter blivit en fråga om 
klass. Vårt mål är en skola där alla barn och unga blir sedda och får den hjälp de 
behöver.  

Flera av skolans problem grundar sig i hur skolsystemet är uppbyggt, med stort 
utrymme för vinstdrivande skolkoncerner att etablera sig och en i praktiken fri 
dragningsrätt från offentliga medel. Vinstjakten behöver stoppas och religiösa 
friskolor förbjudas. Samtidigt finns mycket vi kan göra för att stärka skolan genom 
kommunpolitiken. 

Under Coronapandemin har förskolan samt grund- och gymnasieskolan dragit ett 
tungt lass där viktigt arbete fått skjutas på framtiden. Med det som bakgrund 
innehåller vår budget en särskild satsning på återstarten i skolan. 

Elever från studieovana hem har generellt lägre skolresultat. Vi behöver fördela 
resurserna så att de får ett tydligt stöd under hela skolgången. Skolan har även en 
viktig uppgift i att se till att barn med funktionsnedsättning får en bra skolgång. 

 

Vi behöver komma bort från de hårt segregerade skolorna som finns på flera håll. 
När vi bygger nya grundskolor ska de placeras så elever med olika bakgrund möts. 

I dag har vi ett skolvalssystem som spär på segregationen, något vi behöver komma 
tillrätta med. Därför föreslår vi en särskild utredning kring hur skolvalssystemet kan 
förändras.   

Det är viktigt att det finns möjlighet att få hjälp efter skoldagens slut. Med läxhjälp, 
extra stöd i de ämnen man ligger efter i och samverkan med fritidshemmen tar vi ett 
större ansvar för detta. Alla kommunala gymnasieskolor ska ha både 
studieförberedande- och yrkesförberedande program. 

Förutsättningarna för elever och lärare skiljer sig även för mycket mellan stad och 
landsbygd. För skolorna på landsbygden är rekryteringsfrågan ett stort problem. Vi 
vill därför göra det mer attraktivt för lärare att söka sig till landsbygdsskolor. 

Vi vet att fritids och fritiden är viktig för att främja läsande, idrottande och sociala 
relationer. Därför vill vi att så många barn som möjligt går på fritidshem i Linköpings 
skolor och riktar i vår budget särskilda satsningar mot fritidshemmen. 



 

 

 

 

 

Med begränsade resurser och stora behov är det viktigt att kommunen organiserar 
skolan så att så mycket som möjligt går till att bedriva undervisning. I dag har skolan 
i Linköping en stor byråkratisk överbyggnad som kostar miljontals kronor varje år. 
Pengarna skulle göra större nytta i form av fler lärare, elevassistenter eller en 
biträdande rektor. Därför vill vi att organisationen med skolområden läggs ner, så att 
resurserna i stället sprids till kommunens alla skolor. 

 

Skolan behöver bli bättre på att motverka psykisk ohälsa hos eleverna. När 
kunskapskraven höjs ökar pressen, och det uppkopplade samhället skapar en social 
press som är större än någonsin. Många elever mår dåligt. Det kan handla om 
prestationskrav, stress eller en tuff livssituation. Därför måste arbetet med en bättre 
elevhälsa fortsätta.  

Elevhälsan ska vara en naturlig del av alla gymnasieelevers utbildning. Vi vill att 
samtliga elever på gymnasiet erbjuds hälsosamtal inklusive samtal med kurator för att 
förebygga psykisk ohälsa. 

Parallellt måste också arbetet mot hedersrelaterad problematik bli bättre, både genom 
ökad kunskap i skolorna och högre krav på föräldrarna.   

 

När skolan inte tar tag i stök, skolk och sena ankomster förlorar alla på det. Vi ser ett 
behov av att sätta särskilt fokus på trygghet och arbetsmiljö i skolan – för både lärare 
och elever. Det ska vara självklart med mobilförbud i klassrummet i grundskolan.  

Skadegörelsen kring våra skolor ökar tyvärr. Skoldagen ska inte börja med att 
personalen sopar upp glassplitter från klassrumsgolvet. Därför vill vi satsa på 
kameraövervakning utanför kommunens skolor. En ordentlig genomlysning av 
behoven av bevakningskameror behöver göras. Skolorna ska få resurser och praktisk 
hjälp av kommunen om behov finns. 

En viktig del av en god arbetsmiljö är kontinuitet i ledarskapet. Rektorn har en 
viktigare roll än många andra chefer inom samhällssektorn i det dubbla uppdraget 
som arbetsgivare och pedagogisk ledare. Den ökande personalomsättningen av 
rektorer påverkar arbetsmiljön i skolan negativt. 

 

Under en längre tid har Linköpings kommun höjt lärarlönerna, men skolan bärs upp 
av så många fler yrkesgrupper. Därför vill vi satsa särskilt kommande år för att 
anställa fler elevassistenter och barnskötare. Även lärarassistenter kan spela en viktig 
roll.  

De här yrkesgrupperna behöver också möjlighet till kompetensutveckling. Det kan 
handla om mindre kompletteringar för att utvecklas i sin yrkesroll eller om att 
exempelvis utbilda sig till lärare i fritidshem för en barnskötare. Vi driver på för att 



 

 

 

 

höja statusen på barnskötaryrket med resultatet att kommunen nu endast anställer 
utbildade barnskötare under den titeln. 

Skolan och förskolan har problem att rekrytera behörig personal. Arbetsmiljöarbetet 
behöver ses över för att säkerställa att allt görs för att vända utvecklingen med 
ökande sjukskrivningar. All personal inom förskola, skola, fritidshem och 
gymnasieskola ska omfattas av rätt till heltid.  

Vi ser ett växande behov av att stärka språkkompetensen bland förskolans och 
skolans personal. När många nya svenskar ges möjlighet att jobba eller praktisera 
inom verksamheterna ska man kunna göra sig förstådd på svenska, både inför barn 
och vuxna.  

 

Antalet barn och ungdomar ökar snabbt i Linköping och därmed behovet av nya 
skolplatser. Prognoserna visar att mellan 2018 och 2035 förväntas antalet barn mellan 
6 och 18 år öka med 20 procent eller knappt 4 700 personer.  
 
Behoven är som störst i högstadiet och gymnasiet. Därför är vi kritiska till hur det 
borgerliga styret drar ner på antalet platser på viktiga skolbyggen som Nya 
Kungsberget, samt hur långsamt de hittills agerat med att planera nya 
gymnasieskolor. Byggs det inte tillräckligt kommer fler barn få tränga ihop sig på 
överfulla skolor eller placeras i baracker under hela skoltiden. 

Gymnasieskolans största utmaning de kommande åren är bristen på lokaler eftersom 
kommunens gymnasieskolor är populära. Fler elever vill gå i kommunala 
gymnasieskolor än vad kommunen i dagsläget kan tillgodose. För att vi inte ska 
resignera och hänvisa fler till friskolor behöver vi bygga nya kommunala 
gymnasieskolor.  

 

En gymnasieexamen är den viktigaste faktorn för att klara sig på arbetsmarknaden i 
Sverige. Linköping är inget undantag. Tvärtom ställer näringslivet och 
arbetsmarknaden högre krav här än i många andra kommuner. 

Vi har en viktig uppgift att skapa förutsättningar för så många Linköpingsbor som 
möjligt ska klara gymnasieexamen. Det gäller såväl unga som vuxna. Den kommunala 
vuxenutbildningen behöver anpassas för att särskilt möta behoven som uppstått till 
följd av Coronapandemin. 

Coronapandemin har medfört en stor omställning för såväl gymnasieskolan som för 
vuxenutbildningen. Stora kliv togs vad gäller distansundervisning och digitalisering, 
men det medförde också svårigheter för vissa elever. De ettor och tvåor i gymnasiet 
som har hamnat efter måste få stöd för att komma ifatt. Alla skolor ska därför 
erbjuda avgiftsfri läxhjälp till elever som är i behov av det. 



 

 

 

 

 

En första rad på CV:t och en möjlighet att knyta kontakter är viktigt för alla unga. 
Fler behöver feriejobb under lovet, därför vill vi införa en feriejobbsgaranti för alla 
mellan årskurs nio och årskurs två på gymnasiet.    

Tills målet är uppnått ska feriejobben fördelas utifrån behov. För eleverna som läser 
fyraårigt nationellt program (gymnasiesärskola) är det extra viktigt att kommunen 
tryggar APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) och feriejobb. 

För att underlätta feriearbete och bidra till en rikare fritid på sommaren innehåller vår 
budget även en satsning på sommarlovsbiljett till alla gymnasieungdomar i 
kommunen. Biljetten ska kunna användas dagar, kvällar och helger under hela 
sommarlovet för att träffa vänner, ta sig till badplatsen eller sommarjobbet.   

För att klara personalrekryteringen inom omsorgen och skolan behöver fler utbilda 
sig till barnskötare och undersköterska. För att öka attraktiviteten till dessa yrken vill 
vi stärka kopplingen till kommunen som framtida arbetsgivare. Den som fullföljer 
sina studier och visar lämplighet för jobbet ska därför garanteras en anställning inom 
kommunens verksamhet.  

 Ökat antal elevassistenter och barnskötare. Satsningen innebär 
nyanställningar men också att mer resurser avsätts för kompetensutveckling.  

 En satsning för att motverka Coronapandemins negativa följder, med särskilt 
fokus på gymnasiet. Den inbegriper en utbyggnad av elevhälsan för att 
minska psykisk ohälsa, samt att resurser avsätts så den som behöver 
extraundervisning efter distansundervisningen får det. Resurser finns också 
för att utöka sommarskolan 2021. 

 Höjd trygghet och minskad skadegörelse genom en utbyggnad av 
kamerabevakningen utomhus runt Linköpings skolor. 

 Kungsbergsskolan ska byggas som skola – inte hotell. 

 Ökat antal feriejobb, inklusive handledare. 

 En satsning på gratis sommarlovskort inom kollektivtrafiken till alla 
gymnasieelever. 
 

 Vi vill utvärdera om förändringarna av skolvalsystemet blev så bra som 
önskat. Under de två år som det använts har många varit missnöjda och 
upprörda över märkliga skolplaceringar. Samtidigt har segregationen spätts 
på. 
 



 

 

 

 

 Vi vill utreda hur kommunen kan höja attraktiviteten för lärare att ta jobb i 
lands- och glesbygdsskolor genom lönesatsningar eller betalning av studielån, 
exempelvis som försökskommun i ett nationellt perspektiv.  

 



 

 

 

 

Tack vare välfärden får människor dagligen hjälp med vård, utbildning och omsorg. 
Därför är det viktigt att varje krona som går in i välfärden stannar där.  

Tyvärr förekommer bidragsfusk. Årligen försvinner miljarder felaktigt ur 
välfärdssystemen, pengar som istället går till att utnyttja dem. Det riskerar att urholka 
förtroendet för välfärden och tar resurser från dem som verkligen behöver dem. 

 

 
Uppföljningen av äldreomsorgen i Linköping behöver stärkas med kraftfullare 
åtgärder. Detsamma gäller företag för personer inom omsorgen för 
funktionsnedsättning. Tyvärr förekommer att företag utnyttjar välfärdssystemet 
genom att exempelvis använda sig av svart arbetskraft eller utföra mindre assistans än 
de får ersättning för. För att få bukt med fusket behöver kommunen göra tydligare 
upphandlingar med tydligare krav.  

 

Vi är övertygade om att majoriteten av alla som har försörjningsstöd i Linköping har 
rätt till det, men fusk och oegentligheter skulle kunna upptäckas i högre grad om 
kommunen satsade mer på arbetet. Inom försörjningsstödet förekommer bland 
annat skenskilsmässor och ogiltiga bostadskontrakt. 

 

Den 1 oktober 2019 kom nya regler som ska försvåra handeln med svarta 
hyreskontrakt. Som Sveriges femte största kommun är Linköping inte förskonat från 
problemet. 

Förutom att underminera kösystemet till hyresrätterna slår svartkontrakten särskilt 
mot utsatta grupper. De leder i värsta fall till ett parallellsamhälle med prostitution, 
svarta jobb och organiserad brottslighet. Genom vårt kommunala bostadsbolag kan 
vi arbeta mer aktivt för att upptäcka svartkontrakt.  

 Särskilda utredare anställda av kommunen, som jobbar mot felaktiga 
utbetalningar. I Södertälje har man gjort ett liknande arbete och minskat 
fusket med cirka en miljon kronor per månad. 

 

 Ett uppdrag åt Stångåstaden att aktivt arbeta för att upptäcka svarta 
hyreskontrakt. Tillsammans med socialförvaltningen ska de också arbeta för 
att förhindra att bidrag beviljas på oriktiga grunder. 
 



 

 

 

 

 Krav på giltigt intyg från fastighetsägaren vid andrahandsuthyrning för  
den som erhåller ekonomiskt bistånd.  
 

 Stärkt uppföljning av aktörerna inom omsorgen. Kvalitetsbrister ska snabbt 
upptäckas och rättas till.  

 Vi vill utreda möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret för 
personal inom hemtjänst, LSS, vårdboenden och personlig assistans. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Med stigande priser på såväl tomter som bostäder ter sig ett eget hus mer och mer 
som en dröm för många Linköpingsbor. Det borgerliga styret har dessutom med 
stöd av Sverigedemokraterna valt att sälja ut tomterna i kommunens tomtförmedling 
till högstbjudande via mäklare. Det visar tydligt att de inte står på Linköpingsbornas 
sida. 

 

Vi vill se en reformerad tomtförmedling med fler tomter i rimlig storlek som fler får 
råd med. I samråd med småhusfirmor vill vi också ta fram småhus till rimligt pris 
som gör att fler får möjlighet att köpa dem.  

För att fler ska få möjlighet att välja sitt boende behöver vi vara tydligare i den 
politiska styrningen över samhällsplaneringen. Vi vill att kommunen reserverar mark 
till småhustomter i alla kommundelar där möjlighet finns, för att på så sätt motverka 
segregation. 

Den mark vi äger i kommunen är viktig och värdefull eftersom vi själva kan 
bestämma vad den ska användas till. När vi bygger på kommunens mark ska vi redan 
i markanvisningen ställa krav på att det byggs med rimliga boendekostnader.  

Genom att ändra markanvisningskriterierna kan vi villkora tomter för att bygga 
bostäder med lägre hyror. Minst 20 procent av bostäderna ska ha en hyra som man 
utan problem kan klara av med en genomsnittlig lön. Vi vill också se en modell där 
kommunen kan hyra eller köpa upp till 20 procent av de hyreslägenheter eller 
bostadsrätter som byggs på kommunal mark.  

Blandade boendeformer och olika storlekar på bostäderna är viktigt för att skapa 
balans och motverka segregation. Vi vill att kommunen tillsammans med olika 
aktörer samverkar för att hitta vägar till lägre boendekostnader. Vi tror att en sådan 
strategisk samverkansgrupp kan hitta lösningar för framtiden.  

 

Ungdomar är en grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden för både 
eget ägt boende och hyresrätter. I förmedlingen för bostäder som vi har idag via 
Stångåstaden blir även deras ålder en tröskel eftersom unga har svårt att få ihop de 
poäng som krävs. Därför vill vi införa en ungdomsbostadskö där lägenheter undantas 
från bostadskön och fördelas i en särskild kö för unga som inte studerar. Studenterna 
har sin egen bostadsförmedling redan idag.   

Vi behöver en hållbar samhällsplanering med inkludering i åtanke. Alla planer ska ha 
en konsekvensanalys utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv för att konsekvenserna 
av att inte bygga blandat och hållbart ska framträda tydligare. 



 

 

 

 

De stigande bostadspriserna drabbar många, vissa så pass att de inte har möjlighet att 
efterfråga en bostad trots inkomst och ett ordnat liv – de är alltså strukturellt 
bostadslösa. Hemlösheten har på så vis ökat i vår kommun, vilket vi inte kan 
acceptera. Vi behöver hitta långsiktiga lösningar för att komma tillrätta med detta. 

 

 En reformerad tomtförmedling som återinförs i kommunal regi. Reservera 
även mark till småhustomter i alla detaljplaner där det är lämpligt. På så sätt 
motverkas segregation. 

 Typhus med standardiserade bygglovshandlingar som kommunen tar fram 
med lokala småhusfirmor. Det innebär snabbare handläggning och fasta 
priser på byggnationerna. De som köper tomt genom kommunen kan på så 
vis kombinera den med ett prisvärt trähus. 

 En ungdomsbostadskö, vilket är en bostadskö enbart för unga.  

 Bostäder byggda med god kvalitet till rimliga priser, oavsett om det är 
äganderätt eller hyresrätt. Ställ krav på det redan i kommunal markanvisning. 

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

 Vi vill utreda hur vi får större rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet i 
kommunen, för att på så vis frigöra bostäder med lägre hyra att fördela 
utifrån behov.  



 

 

 

 

 

 
Skillnaderna mellan stad och land har ökat i Sverige, så också i Linköpings kommun. 
Vi behöver jämna ut dem och göra det enklare att bo utanför tätorten. Många i 
landsbygdsområden upplever att utvecklingen står still. De boende behöver därför 
ges större möjlighet att påverka och utveckla sin ort. 

För att underlätta föreningslivets arbete och möjligheterna till en aktiv fritid utanför 
tätorterna är det viktigt att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt. Idrottshallar, 
skolbyggnader och förskolor bör därför i större utsträckning dela lokaler med 
föreningslivet. När vi gör kommunala upphandlingar ska de utformas så att även små 
lanthandlare och mindre producenter på landsbygden kan lägga anbud. 

Vi vill också att Linköpings kommun tar med landsbygden i sina konsekvensanalyser 
för att se hur olika projekt påverkar landsbygdsområdena. 

 

För att äldre Linköpingsbor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fortsätta 
leva ett aktiv liv är det viktigt att ha kvar sin mobilitet. Alla har inte möjlighet att köra 
bil, och då spelar kollektivtrafiken en viktig roll. 

Vi vill införa fria resor i lågtrafik för äldre över 70 år. Det skulle bidra till att bryta 
ensamhet och isolering eftersom fler då får möjlighet att resa till mötesplatser och ta 
del av ett större utbud av kultur och gemenskap.  
 
Behovet att få över fler från biltrafik till kollektivtrafik är dessutom stort för att vi ska 
nå målet att bli ett koldioxidneutralt Linköping. Fria bussresor för pensionärer över 
70 år skulle således också bli en del av den gröna omställning vi så väl behöver.  

I takt med att Linköping växer och fler väljer att cykla, har kommunen byggt ut 
cykelstråken till våra ytterområden, men det är tydligt att vi också behöver förbättra 
cykelinfrastrukturen i innerstaden för att skapa trygghet för både cyklister och 
fotgängare.  

Ytorna i parkeringshusen inne i staden kan användas effektivare genom att 
omvandlas till mobilitetshus istället för P-hus. Det går ut på att vi får in parkering för 
lådcyklar, hyrcykelsystem och hyrbilar under samma tak. Då kan fler Linköpingsbor 
välja ett miljövänligt alternativ och behöver inte äga en egen bil. 

 

Att känna sig säker och trygg är en viktig del i att skapa social hållbarhet. En 
stadsmiljö som tillåter fri rörelse för alla är därför nödvändig. Vildvuxna träd och 
buskar ska röjas bort, vi behöver också åtgärda mörka hörn och obelysta gårdar. 



 

 

 

 

Kommunens grönområden ska hållas prydliga. Genom att ta tillbaka en del av 
parkskötseln i egen regi kan vi skapa arbetstillfällen i våra bostadsområden. 

När områden utformas ska trygghetsaspekten vara en självklar del i planeringen. 

 

Vi socialdemokrater vill öka självförsörjningen av närproducerade livsmedel i 
Linköpings kommun. I samverkan med de kommunala bolagen bör kommunen 
därför hitta samarbetsformer med lokala producenter så att fler Linköpingsbor kan få 
tillgång till lokalproducerade livsmedel.  

Odling ger inte bara goda grödor till bordet, utan bidrar till gemenskap och social 
hållbarhet. Fler blommande träd och buskar bidrar till de ekosystemtjänster som blir 
allt viktigare. Pollinerare gynnas och levande miljöer som människor kan trivas och 
träffas i växer fram. Vi vill se över möjligheterna till bostadsnära odling samt utöka 
möjligheterna för Linköpingsbor att odla på sin egen koloni- eller odlingslott. I våra 
bostadsområden vill vi också se fler fruktträd och bärbuskar som de boende kan 
skörda under året. Det gynnar folkhälsan. 

Privatekonomin ska inte avgöra en persons möjlighet att odla egna grönsaker och 
växter. Trösklarna ska vara låga. Därför behöver kommunen undersöka olika 
möjligheter att tillgängliggöra odling för fler.   

 

Cirkulär ekonomi och återbruk är nödvändigt för att ställa om till en hållbar framtid. 
Som ett steg i detta vill vi uppgradera återbruksbodarna som i dag finns i Tekniska 
verkens regi. Produkterna som lämnas in borde även fördelas till mindre 
återbruksföretag som arbetar med att göra nytt av gammalt. På så vis kan fler handla 
hållbart. Därför vill vi att kommunen ökar stödet till hållbara företag som arbetar 
med det man kallar re-design och up-cykling. Dessa företag kommer öka alltmer i 
betydelse när vi ställer om våra konsumtionsmönster. 

Tekniska verken är ett framtidsföretag med smarta och effektiva lösningar som 
bidrar till våra miljö- och klimatmål. Därför ska de gemensamt med kommunens 
bolag arbeta för smarta lösningar för framtidens infrastruktur, till exempel kulvertar 
och tekniska försörjningssystem. På så sätt planeras våra nya bostadsområden med 
hållbar teknik. 

 

Linköpings stadskärna har flera gånger fått priset Årets Stadskärna, vilket vi är stolta 
över. Linköping ska vara en plats där man vågar röra sig fritt alla tider på dygnet och 
som kan erbjuda något för alla. Det är också viktigt att kunna ta del av stadslivet utan 
att behöva konsumera, att kunna sitta ner och njuta av staden. För detta behövs fler 
bänkar och sittplatser året om där människor kan stanna till och som främjar möten 
och samtal. Vi vill se fina sittplatser i bra lägen även för dem som inte vill sitta på en 
uteservering. 



 

 

 

 

Behovet av trygghet gäller både Linköpingsbor som rör sig ute och våra företagare. 
Därför behövs tätare samverkan med näringsidkarna i bland annat innerstaden för att 
motverka de krafter som gängkriminaliteten innebär med så kallad 
beskyddarverksamhet och drogrelaterade brott. Här ser vi att det kan behövas 
rådgivning och information om organiserad brottslighet och hur man som 
näringsidkare kan agera om det sker.  
Förändringarna inom handeln har blivit mer uppenbara under krisens första halvår 
och många företag kämpar med en förändrad verklighet. För att skapa en beredskap 
för förändrade konsumtionsmönster och e-handel borde näringslivskontoret arbeta 
tätare med näringsidkarna i staden för att höja kunskapsnivån kring hur man blir en 
del av förändringen och tar del av dess möjligheter. Vi behöver också hitta fler och 
smartare serviceställen där människor bor och rör sig för att färre ska behöva bilen 
för att hämta ut paket. 

 En landsbygdsatsning som underlättar att leva på landsbygden med ökat 
medbestämmande. Kommunala upphandlingar ska utformas så att 
lanthandlare och mindre producenter kan lägga anbud. Företagens 
möjligheter att etablera sig och utvecklas på landsbygden ska underlättas. 

 Ett uppdrag åt Vreta Kluster att arbeta med mindre livsmedelsproducenter 
för öka självförsörjningen i Linköpings kommun. 

 Fruktlundar som planteras i våra bostadsområden. Kommunen bör också 
planera in bostadsnära odling i nya detaljplaner. 

 Ett nytt koloniområde med såväl odlings- som kolonilotter. 

 Fri kollektivtrafik för äldre över 70 år. De fria turerna ska gälla under 
lågtrafik. 

 Fler sittplatser och bänkar på allmänna platser, där man kan sitta utan att 
konsumera.  

 Vi vill se över upphandlingsförfaranden så att fler företag i landsbygd kan 
vara med och lämna bud. 

 

 Vi vill utreda hur kommunen kan stötta gröna företag som arbetar med 
cirkulär ekonomi och delningstjänster. 

 

 Vi vill utreda vilka kommande detaljplaner som lämpar sig för ett 
kulvertsystem där vatten, sopsug, el, fiber och annat kan läggas gemensamt 
under mark. Hitta lösningar med Tekniska verken för att förverkliga detta.  

 



 

 

 

 

 

Socialt arbete behövs när ordinarie verksamhet som förskola, skola och familj inte 
räcker till. För att samhället ska kunna ge stöd i en svår situation måste den enskilde 
känna förtroende för myndigheterna. Tyvärr är många familjer rädda för 
socialtjänsten, den behöver därför ett tätare samarbete med förskola och skola. De 
verksamheterna känner barnen och föräldrarna, och på så vis kan socialtjänsten 
komma in med stöd i ett tidigt skede.   

Linköpings kommun behöver bygga ut antalet bostäder med särskild service, och alla 
som är i behov av det ska få det tillgodosett inom lagstadgad tid. 

Personer som arbetar i daglig verksamhet har ofta begränsad ekonomi. Ersättningen 
för den här typen av arbete är låg och täcker inte ens en resa eller lunch. Därför vill 
vi höja ersättningen från dagens tio kronor till 15 kronor per timme.  

 

Människor med funktionsnedsättning ska kunna ha arbete, en aktiv fritid och egen 
bostad. För att få ett bra liv krävs olika former av stöd såsom gruppbostad, assistans 
eller till exempel ledsagning. Därför bör alla som omfattas av LSS ha möjligheten att 
välja en kommunal utförare som inte kommer upphandlas. 

Att byta utförare på välfungerande LSS-boenden kan bli ett trauma för de boende. 

Det handlar om personer som är extra sårbara för förändringar där fasta relationer, 

rutiner och kontinuitet är a och o. Att få sitt boende upphandlat mot sin vilja ger 

ingen valfrihet för de boende, utan skapar snarare otrygghet.  

 

Alla som inte kan företräda sig själva har rätt till en god man eller förvaltare. Båda är 
ideella uppdrag, och det har blivit svårare att hitta personer som är villiga att ta sig an 
dem. Därför vill vi satsa på höjda arvoden för de mest omfattande uppdragen för 
gode män och förvaltare.  

Vi vill också stärka rekryteringen och utbildningen för dessa uppdrag. I en del fall 
kan det vara svårt eller olämpligt med en ideell ställföreträdare. Då krävs en 
professionell god man eller förvaltare, men vi vänder oss emot den privatisering av 
området som skett i flera andra kommuner. I stället vill vi att vår egen utförare, 
Leanlink, har professionella ställföreträdare i egen regi.  

 

 



 

 

 

 

 Utflyttning av socialtjänsten till fler kommundelar. På så sätt skapas närmare 
kontakt med Linköpingsborna.  
 

 Höjd ersättning till dem med daglig verksamhet från tio kronor till 15 kronor 
per timme.   
 

 Möjlighet att välja en kommunal utförare som aldrig kommer upphandlas för 
alla som omfattas av LSS. Det handlar om att prioritera valfriheten för 
individen, inte i första hand vårdföretagen.  
 

 Professionalisering av vissa uppdrag som god man eller förvaltare. På så vis 
säkrar vi att behovet tillgodoses samt att rätt personer tar de mer 
komplicerade uppdragen. Verksamheten ska bedrivas i kommunal regi 

 

 



 

 

 

 

En aktiv fritid med idrott eller kulturutövande är en viktig del i en bra uppväxt. Det 
bidrar till bättre hälsa, fler sociala relationer, ett större engagemang i samhället och 
ofta till en bättre skolgång.  

I dag är fritidssysselsättning en klassfråga. Förenings- och deltagaravgifter inom 
idrott och kulturskola är höga, och för många barn och unga i kommunen är 
avgiftsbelagda aktiviteter inte ett alternativ. För andra familjer innebär det stora 
ekonomiska uppoffringar att låta barnen delta i fritidsaktiviteter.  

Samhället har en viktig uppgift att ge alla Linköpings barn och unga en meningsfull 
fritid. Därför innehåller vår budget en satsning på fritidsaktiviteter som sänker 
trösklarna att delta och ger alla möjlighet att vara med. Vår satsning står på två ben, 
dels att kommunen ska kunna erbjuda fler fritidsaktiviteter, dels att ge föreningslivet 
stöd att göra mer. I förhållande till kommunens hela budget handlar det om små 
tillskott, men som rätt satsade kan göra stor skillnad. 

Ett aktivt liv ger ett friskare liv, vilket inte nog understryker idrottens och kulturens 
betydelse. Jämlikhet och jämställdhet behöver löpa som en röd tråd särskilt inom 
idrotten. Detta är ett tydligt mål i kommunens idrottspolitiska program, men vi 
behöver få fler föreningar att utveckla verksamheten i det idrottspolitiska 
programmets anda och söka utvecklingsbidrag för sina idéer.  

Kulturskolan behöver utredas och få ökade resurser för framtida utveckling. 
Utredningen behöver ge svar på vilket innehåll kulturskolan ska ha, var den ska 
finnas, hur samverkan med övrig skolverksamhet kan förbättras samt hur den sociala 
snedrekryteringen ska motverkas. 

 

Föreningslivet har en avgörande roll för att skapa en meningsfull fritid för alla unga. 
Vi vill höja föreningsbidragen för att ge utrymme för mer verksamhet och arbeta mer 
uppsökande.  

Det är av stor vikt att antalet idrottshallar och anläggningar byggs ut i kommunen. 
Förra mandatperioden påbörjade vi ett ambitiöst arbete med att bygga fullstora 
idrottshallar – ett arbete som behöver hållas i. Hallarna behövs för all typ av idrott, 
inte minst för den växande parasporten. Därför driver vi frågan om att Nya 
Kungsbergsskolan ska få två fullstora hallar i stället för enbart en, som nu planeras.    

Flera föreningar brottas med trassel kring ekonomi och administration, vilket är 
problematiskt eftersom föreningslivet är grunden för idrottandet i stort. De som har 
den här typen av problem hamnar i värsta fall i ekonomisk kris som direkt drabbar 
barns och ungas möjligheter till idrottande. 



 

 

 

 

 

Att Linköping är en segregerad kommun märks inte minst när det kommer till 
kultur- och fritidsvanor. Inom kulturskolan finns exempelvis en stark 
överrepresentation av barn till högutbildade föräldrar. För att kulturskolan ska nå fler 
vill vi förstärka satsningen Kulturpuls. Kulturpuls ger barn i utsatta stadsdelar 
möjlighet att upptäcka kulturella och estetiska uttrycksformer. 

Fritidsverksamheten behöver även den nå fler. Mötesplatserna Berga by och Agora 
är exempel på ställen i våra bostadsområden som kan spela en viktig roll. Då krävs 
mer resurser för att ha generösare öppettider och uppsökande verksamhet. Vi ser 
dessutom behov av en mötesplats för unga i Lambohov.   
 

 

Coronapandemin har tydliggjort vikten av att det finns aktiviteter och platser att 
besöka i närområdet. Det är läge att slå ett slag för Linköping som semester- och 
hemesterort. Som ett av länets största besöksmål är Gamla Linköping populärt bland 
både östgötar och turister från andra platser. Vi föreslår en satsning på att utveckla 
Gamla Linköping och är samtidigt tydliga – entréavgifterna till julmarknaden ska 
avskaffas. 

 

 Ökad ersättning till fritidshemmen och fritidsgårdarna. Pengarna ska 
användas till mer personal eller till att genomföra aktiviteter. En permanent 
ökning av sommarlovspengen för att erbjuda roliga aktiviteter för barn som 
går på fritids sommartid. Här ingår också en satsning på ökad tillgänglighet 
till Kulturskolan och Kulturpuls. 

 Resurser för att stärka idrotts- och kulturföreningarna så att 
breddverksamheten når alla. Här ingår ökat föreningsstöd, en satsning på 
förbättrad lokalsituation för mindre föreningar och ett subventionerat stöd 
till föreningar att ta stöd av RF Sisu Östergötland. 

 Avskaffade entréavgifter som kommunens borgerliga styre införde till 
julmarknaden 2019. Gamla Linköping ska vara till för alla, inte bara dem som 
har råd. Vi avsätter också resurser för att påbörja en utveckling av Gamla 
Linköping med fokus på besöksaktiviteter för barn, unga och familjer. 

 

 Vi vill utreda hur Kulturskolan ska kunna arbeta uppsökande samt hur 
verksamheten kan breddas till nya uttrycksformer. Det framtida behovet av 
lokaler ska också belysas. Kulturskolan är viktig för att ge alla barn och unga i 
Linköpings kommun möjlighet att utöva musik och annan form av kultur.  



 

 

 

 

Vi vill ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med förvaltningsdirektörerna 
inleda förändringsarbete på förvaltningsnivå för att se över personaltillsättningen och 
minska användandet av konsulter, HR-personal samt kommunikatörer.   
 

Belopp i tkr 

Alliansens 
besparingar 

2021 

Kompensation 
för Alliansens 
besparingar 

Socialdemokraternas 
satsningar utöver 
kompensationen 

2021 

Kommunfullmäktige -161   0 

Kommunens revisorer -62   0 

Kommunstyrelsen -5 531   0 

Överförmyndarnämnden -190 190 100 

Valnämnden -2   0 

Äldrenämnden -18 008 18 008 75 000 

Social- och omsorgsnämnden -17 860 17 860 10 000 

Barn- och ungdomsnämnden -54 818 54 818 22 000 

Bildningsnämnden -10 418 10 418 5 000 

Kultur- och fritidsnämnden -4 411 4 411 4 000 

Arbetsmarknadsnämnden -4 281 4 281 10 000 

Samhällsbyggnadsnämnden -5 527 5 527 10 387 

Exploatering     0 

Bygg- och miljönämnden -729   0 

Summa -121998 115 513 136 487 

        

        

Besparingar på förvaltningskostnader 
HR, kommunikatörer och konsulter     -50 000 

Medel av minskad sjukfrånvaro      -44 000 

Resursmedel     -50 000 

Resultatutjämningsreserv     -18 000 

Utdelning Linköpings Stadshus AB     -90 000 

Summa   -252 000 
 
 



 

 

 

 

Belopp, mnkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 

Förslag 
Budget 

2021 Förändring 

Förslag    
Plan 
2022 

Verksamhetens intäkter  1 917 1 895 1 895   1 895 

Verksamhetens kostnader -10 539 -10 899 -11 030 -108 -11 138 

Jämförelsestörande poster 6         

Avskrivningar -211 -232 -232   -232 

Verksamhetens nettokostnader -8 828 -9 236 -9 367   -9 475 

            

Skatteintäkter 7 340 7 421 7 631   7 631 

Generella statsbidrag och utjämning 967 1 233 1 022   1 022 

Kommunal fastighetsavgift 261 274 284   284 

Summa skatteintäkter o utjämning 8 568 8 927 8 937   8 937 

            

Verksamhetens resultat -259 -308 -430   -537 

            

Finansiella intäkter 410 404 472 90 562 

Finansiella kostnader -106 -95 -100   -100 

Finansnetto 304 308 373   463 

            

Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv 
(RUR)     57 18 75 

ÅRETS RESULTAT 45 0 0   0 

 

 

 

 

 


