Tillsammans för Linköping
Det nya politiska styret för Linköpings kommun 2022-2026

Lägesbild
Vi står inför osäkra tider i form av ökad inflation och lågkonjunktur. För första gången sedan andra
världskriget pågår ett invasionskrig i vårt närområde. Även på hemmaplan, här i Linköping, finns
trygghetsproblem som kräver politisk handlingskraft.
Vi tror att våra två partier tillsammans kan bilda ett styre som både erbjuder stabilitet och orkar hålla
takt i reformarbetet.
Vi behöver ta ansvar för att vår kommun har en ekonomi i balans och en välfungerande välfärd. Vi
behöver jobba förebyggande och markera tydligare mot kriminalitet. Vårt mål är att under
mandatperioden skapa varaktig förändring som ger avtryck över tid.

Prioriterade målområden
●

Ökad trygghet och minskad segregation

●

Ordning och reda i äldreomsorgen

●

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

●

Skolor med studiero där fler klarar kunskapskraven

●

Ordnad ekonomi

●

En fortsatt ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Ökad trygghet och minskad segregation
●

Vi ska växla upp arbetet mot välfärdsbrottslighet/bidragsfusk samt arbetet mot oseriösa
aktörer/arbetslivskriminalitet.

●

Vi ska intensifiera arbetet mot narkotika på alla nivåer.

●

Vi ska skapa trygga miljöer, bland annat med hjälp av upprustade utemiljöer och ordningsvakter.
Trygghetsskapande teknik ska implementeras, som kameror och sensorer, på platser som
upplevs otrygga eller är brottsutsatta.

●

Fler socialsekreterare ska placeras i olika stadsdelar med större fokus på myndighetsutövning.
Vi ska stärka samarbetet mellan skola och andra myndigheter för att förhindra att unga faller in i
kriminalitet.

Ordning och reda i äldreomsorgen
●

Det ska finnas en valmöjlighet för individen att välja bort utförare, medan befintliga kommunala
äldreboenden fortsatt ska drivas i kommunal regi. All korttidsvård ska framöver drivas i kommunal
regi.

●

För att bli en attraktiv arbetsgivare ska kommunen satsa mer på arbetsmiljön. Bland annat genom att
successivt avskaffa delade turer och införa rätt till heltid. Vi ska säkerställa tillgång till personliga
ändamålsenliga arbetskläder och arbetsskor för inom- och utomhusbruk.

●

Det ska bli tydligare konsekvenser och sanktioner mot utförare som inte lever upp till
kvalitetskrav/ingångna avtal.

●

Vi ska införa språkkrav för att säkerställa svenskkunskaperna hos personalen.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv
och ﬂer i jobb
●

Vi ska förbättra företagsklimatet genom att skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivet
att växa och bli konkurrenskraftigt. Exempelvis genom att utveckla upphandlingar och förbättra
både servicen mot företagen samt möjligheterna för expansion och nyetableringar.

●

Fler Linköpingsbor ska nå egenförsörjning genom högre krav på kommunens egna förvaltningar
och bolag, näringsliv och individen, men också genom fler vägar till arbetsmarknaden.

●

Vi ska bidra till en trygg miljö för lokala företag och företagare. Både genom att vara lyhörda för
näringslivets behov och genom tätare samarbete mellan kommun och andra myndigheter för att
komma åt oseriösa aktörer.

●

Linköping ska vara en attraktiv kommun att flytta till. Det uppnås genom ökat byggande i såväl
tätort som småorter och på landsbygden. Fokus ska ligga på småhus men vi ska också skapa
blandad bebyggelse, vilket gör att byggandet av flerfamiljshus behöver bibehållas.

Skolor med studiero där ﬂer klarar kunskapskraven
●

I Linköpings skolor ska alla elever känna sig trygga och skolmiljön ska präglas av lugn och
studiero. Detta uppnås genom starkare band mellan skola och socialtjänst och satsningar på en
drogfri skolmiljö.

●

Genom stöd och hjälp ska fler elever nå kunskapskraven och gå ut skolan med fullständiga
betyg. Detta uppnås genom att agera tidigt vid skolfrånvaro, ge mer stöd i enskilda grupper och
öka antalet heltidsmentorer.

●

Elever med särskilda behov behöver mötas upp bättre av skolan. Vi ska bygga ut antalet platser
på resursskolorna och särskolan.

●

Det ska vara attraktivt att arbeta i kommunens förskolor. Det uppnår vi genom ökad
grundbemanning, att förbättra vikariehanteringen samt årstidsanpassade arbetskläder och
arbetsskor till förskolans medarbetare.

Ordnad ekonomi
●

Skattesatsen ska lämnas oförändrad (20,20) och kommunens budget ska vara i balans. Både för
att fortsatt vara en attraktiv kommun och värna hushållen i tider av ökad påfrestning på
hushållsekonomin.

●

Resurserna ska prioriteras till kommunens kärnverksamheter framför central administration på
förvaltningarna.Vi ska göra en genomlysning av samtliga förvaltningar för att säkerställa att
Linköpings kommun har en effektiv organisation.

●

Genom en stark ekonomi ska de kommunala bolagen stå rustade för investeringar, särskilt
under de tuffa ekonomiska tider som väntar. Utdelningen från Tekniska Verken ska ske utifrån
den beslutade utdelningspolicyn.

En fortsatt ledande kommun inom miljö- och
klimatarbetet
●

Kommunkoncernen ska använda alla tillgängliga verktyg för att nå netto noll-växthusgasutsläpp
senast 2045. Linköping har goda förutsättningar att ligga i framkant inom detta område, vilket
ska vara ambitionen.

●

Hela kommunen ska vara en del av klimatarbetet. Exempelvis genom bättre möjlighet att ladda
och tanka fossilfritt på landsbygden. I upphandlingar ska vi prioritera närodlat och
lokalproducerat, vilket även gynnar vår lokala livsmedelsförsörjning.

●

Det ska vara enkelt för alla Linköpingsborna att bidra. Vi ska införa söndagsöppet året runt på
återvinningscentralerna. Ett annat exempel är pop up-återvinninscentraler i stadsdelar där
många saknar möjlighet att själva transportera sitt avfall till befintliga återvinningscentraler.

●

Vi ska skapa trygga zoner i stadskärnan utan biltrafik, då det bidrar till en levande och attraktiv
stadskärna samt bättre luftkvalitet. Samtidigt ska vi säkra framkomligheten för alla transportslag i
staden.
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