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TILLSAMMANS FÖR LINKÖPING 
I Linköping finns ett av Sveriges mest välrenommerade universitet, ett starkt lokalt näringsliv 
och ett universitetssjukhus. Samtidigt har kommunen god ekonomi. Linköping är en plats dit 
många väljer att flytta, men är inte förskonat från samhällsproblem. Vi är två partier som vill 
skapa ett handlingskraftigt styre som orkar hålla takt i reformarbetet.  
 
Våra prioriteringar 
 
SKOLOR MED STUDIERO DÄR FLER KLARAR KUNSKAPSKRAVEN 
Även om resultaten bland Linköpings elever generellt sett är goda, är det alltför många som 
dessvärre inte klarar kunskapskraven. Fler behöver få en lyckad skolgång och förskolan har 
en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Att förbättra personalens arbetsmiljö och skapa 
skolor med lugn och studiero är därför nödvändiga prioriteringar denna mandatperiod.      
 
ÖKAD TRYGGHET OCH MINSKAD SEGREGATION 
Att lagar och regler följs och att människor känner sig trygga är en grundbult för tilliten i 
samhället. Vi ska lägga i en högre växel i att bistå polisen i det brottsförebyggande arbetet, 
samt göra insatser på olika nivåer för att minska den kraftiga segregationen i Linköping.  
 
ORDNING OCH REDA I ÄLDREOMSORGEN 
Äldreomsorgen i Linköping ska vara fri från oseriösa aktörer och hålla god kvalitet. Vi ska 
noggrant följa upp kvalitetskraven, oavsett om det rör sig om äldreomsorg i privat eller 
offentlig regi. För att förbättra äldreomsorgen krävs bättre arbetsvillkor för personalen.   
 
EN LEDANDE KOMMUN I MILJÖ- OCH KLIMATARBETE 
Det är viktigt att kommunen ständigt bedriver ett arbete för en välmående natur och miljö.    
Vi har både ett ansvar och möjlighet att bidra till att vända den negativa utvecklingen för den 
globala uppvärmningen. Genom samarbeten med näringslivet, investeringar i förnybar energi, 
att förenkla för Linköpingsborna att göra miljövänliga val samt dra nytta av den miljö- och 
klimatforskning som finns på universitetet, kommer vi långt.  
 
ETT VÄXANDE LINKÖPING MED STARKT NÄRINGSLIV OCH FLER I JOBB 
Näringslivet skapar samhällsnytta i form av utveckling och jobb. Därför ska vår kommun 
arbeta aktivt för att vara en attraktiv plats för företagande. Genom bättre möjligheter, men 
också ökade krav på den enskilde, ska fler komma i arbete. Det är avgörande för att minska 
utanförskap och segregation och få fler i Linköping att känna sig som en del av samhället.  
 
ORDNAD EKONOMI 
Linköpings kommun har en stark ekonomi. Den ska vi värna och använda till att prioritera 
kommunens kärnverksamheter. Alla Linköpingsbor ska känna sig trygga i att det finns en väl 
fungerande välfärd i livets alla skeenden. Därför är välfärdsuppdraget överordnat.  
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Ordnad ekonomi 
I en orolig omvärld med krig i Europa, hög inflation och energikris ska vi ta ansvar för att 
Linköping har en fortsatt stark ekonomi och en trygg välfärd för alla Linköpingsbor.  
Det åstadkommer vi genom att föra en ansvarsfull ekonomisk politik och se till att de 
kommunala bolagen står rustade för investeringar, särskilt under de tuffa ekonomiska tider 
som väntar. 
 
LINKÖPINGS KOMMUN SKA HA EN EFFEKTIV ORGANISATION 
Linköpingsbor ska alltid, även under oroliga tider, kunna lita på att kommunens 
kärnverksamheter håller hög kvalitet. Det är viktigt att kommunens resurser prioriteras till 
kärnverksamheterna framför central administration på förvaltningarna. För att säkerställa att 
så sker och skapa en effektiv organisation, ska en genomlysning av samtliga förvaltningar 
genomföras.  
 
OFÖRÄNDRAD SKATTESATS 
Skattesatsen lämnas oförändrad (20, 20%) och kommunens budget ska fortsatt vara i balans, 
både för att Linköping ska vara en attraktiv kommun men också för att värna hushållen i tider 
av ökad påfrestning på hushållsekonomin. 
 
KOSTNADSEFFEKTIVA OCH ÄNDAMÅLSENLIGA LOKALER 
För att säkerställa att kommunens resurser nyttjas på ett effektivt sätt, genom att gå till 
välfärden, är det av stor vikt att vi har kostnadseffektiva lokaler. Kostnaderna för skollokaler 
är dock högre i Linköping än i jämförbara kommuner. En översyn av kommunens 
lokalförsörjningsprocess med fokus på minskade kostnader ska därför genomföras.  
 
EFFEKTIVARE NYTTJANDE AV EU-MEDEL 
Som offentligt organ har Linköpings kommun rätt att ansöka om olika typer av EU-
finansieringar. Kommunen bör utöka ansökningarna av EU-finansieringar för att 
medfinansiera satsningarna i detta samverkansprogram. Det kan exempelvis handla om 
sysselsättning, klimatanpassning, infrastruktur och innovation. 
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Utbildning för livet  
I Linköpings skolor ska alla elever känna sig trygga där skolmiljön präglas av lugn och 
studiero. En genomförd skolgång är det bästa skyddet mot att hamna fel i livet, därför 
behöver vi jobba för att alla ska klara kunskapskraven. Vi behöver även se till att vuxna som 
läser SFI, eller andra vuxenutbildningar, får undervisning av hög kvalitet som leder till jobb.    
 

ÖKAD GRUNDBEMANNING I FÖRSKOLAN 
För att säkerställa god kvalitet i verksamheten, samt en god arbetsmiljö för personalen, 
behöver grundbemanningen inom förskolan stärkas. Målet är att det ska leda till minskade 
sjukskrivningar och ge utrymme att arbeta mer aktivt med högt prioriterade områden inom 
läroplanen, exempelvis barns språkutveckling.  
 
STÄRKT ROLL FÖR BROBYGGARNA 
Brobyggare har en viktig uppgift i integrationen genom att fungera som en länk mellan 
familj, samhälle, skola och förskola. De behöver få bättre förutsättningar att arbeta 
uppsökande, särskilt i kommunens socioekonomiskt svaga områden. 
 
FÖRSKOLEBUSSARNA BLIR KVAR 
Förskolebussarna ger flexibilitet när behovet av förskoleplatser skiftar, men också möjlighet 
för barnen att upptäcka platser utanför sin egen stadsdel. Vi ska därför behålla de befintliga 
förskolebussarna. 
 
SATSNINGAR PÅ BARNS SPRÅKUTVECKLING 
För att ge alla barn en bra start i livet och goda förutsättningar inför skolgången är en bra 
språkinlärning under förskoletiden viktig. Förskolan ska fortsätta stärka arbetet med barns 
språkutveckling, exempelvis genom att ge personalen möjlighet till kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte.  
 
SPRÅKKRAV FÖR ATT ARBETA MED BARN 
Personal som behärskar svenska språket är nödvändigt för barnens möjligheter till 
språkutveckling. Vi ska införa ett språkkrav inom förskola, skola och fritidsverksamhet för 
alla som arbetar med barn. Befintlig personal som inte lever upp till språkkravet ska erbjudas 
utbildning i svenska språket av arbetsgivaren. Hur språkkravet ska utformas behöver 
fastställas.  
 
STARKARE BAND MELLAN SKOLA, FÖRSKOLA OCH SOCIALTJÄNST 
För att tidigt kunna stötta elever som är på väg att hamna fel i livet behöver samverkan 
mellan skolan, förskolan och socialtjänsten bli mer intensiv. Skolan och förskolan ska vara en 
gemensam arena för att gå in med tidiga och förebyggande insatser gemensamt och 
målsättningen är ökad närvaro av socialtjänsten i skolan.  
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MER STÖD I ENSKILDA GRUPPER 
Alla elever klarar inte att undervisas i stora grupper och i många fall har inkluderingen gått 
för långt. Det är viktigt att skolorna har en kultur där det är accepterat att organisera sig i 
mindre grupper. I den mån detta kräver extra resurser ska kommunen göra en översyn och ge 
stöd till skolorna så att möjligheten finns.  
 
EN MER TILLGÄNGLIG ELEVHÄLSA 
Elevhälsan ska stärkas för att tidigare möta upp problem som exempelvis psykisk ohälsa, men 
också för att ge bättre stöd åt unga som är på väg att hamna fel i livet. Elevhälsan ska ha en 
god tillgänglighet och tröskeln för att ta kontakt ska vara låg.  
 
ALLA ELEVER SKA HA TILLGÅNG TILL LÄXHJÄLP 
Skolan har nyligen fått ett utökat ansvar att erbjuda läxhjälp, vilket vi ska säkerställa att alla 
elever i Linköpings kommun har tillgång till. Förutom på skolan kan läxhjälp anordnas i 
samarbete med andra seriösa aktörer för att nå ut till fler elever. 
 
STÄRKT STÖD FÖR UTSATTA ELEVER 
Elever som utsätts för mobbning, våld eller trakasserier i skolmiljön ska ges stärkt stöd av 
skolan. Åtgärder ska vidtas omgående och i de fall flytt av elever blir aktuellt ska 
utgångspunkten vara att den som utsätter andra för kränkningar får flytta - inte den utsatte. 
Vilka riktlinjer, lagar och regler som gäller för att upprätthålla tryggheten på skolan ska vara 
väl kända bland all personal inom verksamheten.  
 
UTÖKAT ANTAL HELTIDSMENTORER 
Heltidsmentorer fyller en viktig funktion i att avlasta lärare så att de i huvudsak kan fokusera 
på undervisningen. De bidrar också till trygghet, lugn och att elever blir sedda. Vi ska därför 
successivt implementera heltidsmentorer på alla högstadie- och gymnasieskolor i kommunen. 
 
BÄTTRE STÖD ÅT ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV 
Elever med särskilda behov löper högre risk att inte klara skolan och drabbas av psykisk 
ohälsa. Därför behöver skolan kunna anpassa undervisningen. Antalet platser på 
resursskolorna och grund- och gymnasiesärskolan (anpassad grund- och gymnasieskola) 
behöver öka. Arbetet för att ge särbegåvade elever stöttning ska fortsätta. 
 
BÄTTRE MÖJLIGHET ATT VÄLJA UTBILDNING DÄR JOBBEN FINNS 
Som ung är det ofta svårt att bilda sig en uppfattning över vilka möjligheter som finns på 
arbetsmarknaden. Skolorna ska redan i mellanstadiet väcka intresse och informera om olika 
yrken och branscher. Det kan exempelvis innebära ökad samverkan med arbetsgivare och 
organisationer kopplade till arbetslivet.  
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STÄRKT CHEFSROLL FÖR REKTORERNA 
Trygga rektorer är bättre rustade att fatta nödvändiga, och ibland svåra, beslut. Vi ska därför 
säkerställa att rektorerna har ett tydligt mandat i sin ledarroll. Kommunens rektorer ska känna 
att de har ett tydligt mandat att ingripa för att upprätthålla trygghet och studiero i skolan.  
 
INGEN FÖRNEDRANDE GYMNASIEINSPARK  
Kränkande behandling, glåpord och berusning ska inte förekomma i gymnasieinsparken.  
Det ska finnas tydliga krav på gymnasieskolorna att inte tillåta den typen av 
insparksaktiviteter, utan arbeta för ordning genom bland annat samverkan med föräldrar och 
polis. Det ska finnas möjlighet för skolorna att anordna egna aktiviteter ledda av vuxna i 
dialog med elever inom skolans ramar för elever som börjar årskurs ett.  
 
FLER SKA KLARA GYMNASIET 
I Linköping ska så många som möjligt klara gymnasiet och därför ska skolorna arbeta med att 
fånga upp tidiga tecken vid skolfrånvaro. Skolan behöver ha en bra fungerande elevhälsa och 
tät kontakt med föräldrar. När detta inte räcker ska skolan vid behov ha ett nära samarbete 
med socialtjänsten för att eleven ska ha en bra vardag och klara sin skolgång. Det kommunala 
aktivitetsansvaret är viktigt för att lotsa elever till studier eller annan sysselsättning. 
 
FLER ETABLERINGAR AV RELEVANTA YH-UTBILDNINGAR  
Kommunen ska bli mer offensiv för att få fler YH-utbildningar förlagda till Linköpings 
närområde och de ska företrädesvis kopplas till branscher som expanderar i närområdet och 
branscher som har ett ökat behov av rekrytering. YH-utbildningar leder generellt direkt till 
arbete.  
 
YRKESSPÅR 
För att säkerställa fler vägar till anställningsbarhet ska möjligheten att koppla yrkesspår till 
SFI och introduktionsprogrammen undersökas. 
 
UTBYGGNAD AV FERIEARBETEN 
Att få möjligheten till ett första jobb är viktigt för unga. Kommunen ska därför öka antalet 
sommar- och feriejobb inom sina egna verksamheter samt inom näringslivet. 
Eftersom förutsättningarna att hitta ett arbete på egen hand skiljer sig, ska en ökad andel av 
sommarjobbsplatserna fördelas utifrån behov.  
 
BÄTTRE NYTTJANDE AV SKOLANS LOKALER 
Lokaler är ofta en förutsättning för att kunna utöva fritids- och kulturverksamhet i 
föreningsform. Skolans lokaler står tomma stora delar av dygnet och ska i högre grad vara 
tillgängliga för föreningslivet. En översyn ska genomföras över hur fler skolor kan användas 
av föreningslivet och vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna öppna upp mer, 
exempelvis genom förändrad hyresnivå. 
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Minskad kriminalitet  
Att lagar och regler följs är grundläggande i ett fungerande och tryggt samhälle.  
Som kommun är vi en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet i samarbete med 
Polismyndigheten. Det mest effektiva är att rikta sig mot unga så brotten aldrig börjar begås. 
Samtidigt behöver samhället signalera nolltolerans mot kriminalitet genom kännbara 
sanktioner mot individer och organisationer som bryter mot lagen.  

 
NYTTJA MÖJLIGHETERNA TILL INFORMATIONSUTBYTE 
Informationsutbyte mellan exempelvis skola och socialtjänst är många gånger avgörande för 
att kunna ge individer tillräckligt stöd. Därför är det viktigt att sekretessregler inte tolkas med 
sådan försiktighet att informationsutbyte, som hade kunnat ske inom lagens ramar, uteblir. 
Det gäller internt mellan kommunens förvaltningar samt i extern samverkan med andra 
myndigheter. 
 
MER NÄRA SOCIALTJÄNST I STADSDELARNA 
Socialtjänsten ska vara nära invånarna. Därför är det viktigt att de finns fysiskt på plats i fler 
stadsdelar. Vi ska placera fler delar av socialtjänsten i olika stadsdelar, men med större fokus 
på myndighetsutövning och uppsökande arbete. En del av detta blir att utöka den uppsökande 
delen av socialtjänsten. Vi behöver även säkerställa att socialsekreterarna arbetar inom sina 
respektive kompetensområden. Som en del i detta arbete ska fler yrkesroller införas. Det kan 
handla om juridiskt stöd likväl som stöd i anslutning till umgänge.  
 
GEMENSAM ARBETSPLATS FÖR KOMMUN- OCH POLISANSTÄLLDA 
Nära kontakt mellan polis och socialtjänst ger bättre förutsättningar att förhindra fortsatt 
kriminalitet hos unga som misstänks för brott, anhålls eller häktas. Linköpings kommun ska 
ta initiativ till att ett antal av socialtjänstens medarbetare arbetar i samma lokaler som polisen. 
Medarbetarna kan komma både från utförar- och myndighetssidan. De olika myndigheterna 
får då bättre förutsättningar att arbeta tillsammans. 
 
UTÖKAT FÖRÄLDRASTÖD OCH FÖRTYDLIGAT FÖRÄLDRAANSVAR 
Större fokus behöver läggas på att nyanlända, i synnerhet personer som beviljats 
uppehållstillstånd av asylskäl, går en föräldrautbildning som riktar sig till personer uppvuxna 
utanför Sverige. Med föräldrar som är trygga i hur samhället fungerar minskar risken att 
barnen hamnar på glid. Linköpings kommun ska även verka för att regionen tillför en 
barnmorska på varje familjecentral. 
 
FÖRBÄTTRAD HANTERING AV UNGA SOM DÖMTS TILL SAMHÄLLSTJÄNST OCH 
UNGDOMSÖVERVAKNING  
Samhällstjänst är en brottspåföljd som innebär att den dömde får utföra praktiskt oavlönat 
samhällsnyttigt arbete i stället för att avtjäna fängelsestraff. 
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Sedan 2021 kan unga från 15 års ålder som begått grova brott eller ägnat sig åt upprepad 
brottslighet även dömas till ungdomsövervakning. I straffet ingår en verkställighetsplan som 
sker i nära samverkan mellan frivården och socialtjänsten i den dömdes hemkommun.  
Social- och omsorgsförvaltningen ska säkerställa att det finns en god beredskap att hantera 
unga som döms till ungdomsövervakning eller samhällstjänst. 
 
PILOTKOMMUN I ARBETET FÖR ATT FÅ BORT UNGA FRÅN KRIMINALITET   
Kommunen ska införa ett arbetssätt där man jobbar intensivt mot yngre som begått kriminella 
gärningar men bedöms kunna lämna kriminaliteten. En nyckel i sådana metoder har visat sig 
vara punktmarkering mot de yngre via socialtjänst, polis, kulturtolkar med flera.  
 
STÄRKT AVHOPPARVERKSAMHET 
Linköpings kommun ska bli en påtryckande kraft mot den nationella politiken för att få till en 
rikstäckande avhopparverksamhet. Parallellt ska kommunen jobba för att få fram 
sysselsättning och bostad på andra orter åt personer som behöver flytta, till exempel genom 
att skriva avtal med andra kommuner.  
 
INSATSER MOT VÄLFÄRDSBROTTSLIGHET 
Arbetet mot felaktiga utbetalningar ska växlas upp. Ett steg blir att införa tätare samarbete 
mellan olika förvaltningar och myndigheter. Vi ska rekrytera bredare kompetens i gruppen 
för att få in fler ingångsvinklar samt bedriva ett påverkansarbete med målet att även polisen 
ska växla upp sina insatser på området. Där så är möjligt ska fler hembesök göras för att 
upptäcka fusk. Kommunen ska stärka uppföljningen och kontrollen av entreprenörer i 
upphandling för att motverka arbetslivskriminalitet och förhindra missbruk av offentliga 
medel. Det inbegriper ökad myndighetssamverkan och gemensamma kontroller. 
 
KORREKT FOLKBOKFÖRING 
Att inte bo där man är skriven klassificeras som ett lagbrott. Brott mot folkbokföringslagen är 
vanligt och understödjer olika former av kriminell verksamhet samt att människor vistas i 
Sverige utan tillstånd. Vi ska få bättre kontroll över vilka som vistas i Linköping genom 
tätare samverkan mellan myndigheter och bostadsbolag med skärpta kontroller. 
 
MINSKA NARKOTIKABRUKET 
Kommunens arbete för att minska spridning och beroende av narkotika ska stärkas. Personer 
som fastnar i ett beroende måste få stöd och hjälp.  
 
Inom skolan behöver det förebyggande arbetet stärkas med insatser för att upptäcka droger i 
skolmiljön. Det innebär exempelvis ökad användning av narkotikahundar, utbildningar i 
förebyggande syfte, samt rutiner när en elev har ett beroende. Kunskapen om befogenheter 
och kontaktvägar vid misstänkt narkotikabruk ska stärkas inom skolans verksamheter för att 
fler ska få stöd. 
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För att förbättra möjligheterna att följa upp och rikta insatser ska förutsättningarna att testa 
förekomsten av narkotikapreparat i avloppsvattnet på stadsdelsnivå undersökas. Samarbetet 
med krögare och restaurangägare för en narkotikafri krogmiljö ska stärkas. 
 
NOLLTOLERANS MOT OLOVLIGA BOSÄTTNINGAR 
I Linköping ska det inte finnas olovliga bosättningar. De riskerar ökad otrygghet för dem som 
bor i bosättningarna och för övriga Linköpingsbor. Kommunen ska mer aktivt och skyndsamt 
arbeta för att upptäcka och få bort olovliga bosättningar på kommunens mark. Kontakt med 
relevanta myndigheter ska omgående upprättas för att säkerställa att avhysning sker, samt att 
de boende har tillstånd att vistas i Sverige. Platsen ska ställas i ordning och kommunen ska 
vidta åtgärder för att bosättningen inte återuppstår. Uppstår olovliga bosättningar på privatägd 
mark ska kommunen vara fastighetsägaren behjälplig i samband med avhysning. Påträffas 
minderåriga i bosättningarna ska socialtjänsten kontaktas. 
 
BÄTTRE STÖD ÅT BROTTSOFFER FÖR VÅLD I NÄRA RELATION 
När en person bestämmer sig för att lämna en destruktiv relation är det viktigt att snabbt 
kunna bistå med nytt boende. En andel av kommunens bosociala stödkontrakt ska därför 
avsättas åt denna målgrupp. Det innebär att kravet om att vara utan betalningsanmärkning i 
dessa fall inte gäller. På kort sikt erbjuds olika former av akutboende, det är viktigt att det 
under den akuta fasen även erbjuds socialt stöd för att personerna ska kunna ta sig igenom 
krisen som följer. I fler fall behöver det vara våldsutövaren istället för den utsatta som ska 
byta bostad och flytta. Stångåstaden ska utreda förutsättningarna att införa en bo kvar-garanti.  
 
STÄRKTA INSATSER FÖR ATT MOTVERKA HEDERSFÖRTRYCK 
Kommunen ska utöka sitt arbete för att förhindra hedersrelaterat förtryck. Särskilt fokus 
behöver läggas på barn och unga, samt att tidigt upptäcka tecken på förtryck. Ett samlat 
arbete för att höja kunskapsnivån inom förskola, skola och socialtjänst genomförs inom 
ramen för den framtagna åtgärdsplanen mot hedersrelaterat förtryck. Kunskapen om 
hedersrelaterat förtryck kopplat till hbtqi-personer ska stärkas för att fler ska få hjälp. När 
hedersrelaterat förtryck misstänks ska det vara tydligt var kommunanställda ska vända sig för 
stöd och hjälp.  
 
TRYGGA OFFENTLIGA MILJÖER OCH TRYGGHETSSKAPANDE TEKNIK 
Genom att utöka antalet kommunala ordningsvakter och upprustade utemiljöer, förbättrar vi 
känslan av trygghet i samhället. För att säkerställa god kvalitet ska kommunen vara delaktig i 
utbildningen och rekryteringen av ordningsvakterna. När det är möjligt ska klottersanering 
och rengöring användas som en samhällsåtgärd. Kommunens nuvarande trygghetskarta 
behöver bättre användarvänlighet och större spridning. Vi behöver säkerställa att det som 
inrapporteras via trygghetskartan åtgärdas.  
 
Vi ska implementera trygghetsskapande teknik, till exempelvis kameror och Smart City-
funktioner på platser som upplevs otrygga eller är brottsutsatta. Kommunen ska skyndsamt 
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inleda en ansökningsprocess om att sätta upp övervakningskameror på brottsutsatta och 
otrygga platser 
 
INSATSER MOT ARBETSLIVSKRIMINALITET 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska utföra fysiskt tillsynsarbete mot olagliga 
verksamheter, vilket sker tillsammans med andra myndigheter inom det så kallade LOS-
arbetet. Det innefattar ett arbete där myndigheter och kommun går samman för att med den 
bäst lämpade lagstiftningen få bort oseriösa aktörer. De kommunala bolagen ska skapa en 
organisation som arbetar förebyggande och operativt mot oseriösa aktörer. Kännbara 
konsekvenser ska följa för företag som ägnar sig åt lagöverträdelser och fusk. De ska också 
uteslutas från kommunala upphandlingar. 

 
FLER POLISER I LINKÖPING 
För att bygga förtroende och minska brottsligheten behöver polisen bli mer synlig. Vi ska bli 
en påtryckande kraft nationellt för att få fler lokala poliser och fasta polisstationer i 
bostadsområden i Linköping.  
 
INRÄTTANDE AV ETT KOMMUNALT TRYGGHETSRÅD 
Ett permanent trygghetsråd ska inrättas under kommunstyrelsen. Rådets uppgift är att följa 
trygghetsfrågorna i kommunen för att höja dess  prioritet samt följa upp åtgärder som utförs 
för att öka tryggheten. Rådet ska ha en bred politisk representation samt bjuda in andra 
aktuella aktörer. 
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Bättre integration med fler i jobb 
Alltför många Linköpingsbor står utanför arbetsmarknaden. Vi behöver bli bättre på att skapa 
enkla vägar till egenförsörjning. Det uppnår vi genom att utveckla kommunens 
arbetsmarknadsinsatser, öka samarbetet med myndigheter men också genom ett närmare 
samarbete med det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns. Det som behövs är 
ofta en första chans att komma in på arbetsmarknaden.  
 
HÖGRE KRAV OCH STARKARE STÖD 
För att fler Linköpingsbor ska gå från bidrag till arbete behöver kommunen ha som norm att 
individer med ekonomiskt stöd från kommunen, ska befinna sig i sysselsättning. Denna 
sysselsättning ska utgå från varje individs förutsättningar och förmåga, men normen ska vara 
heltidsaktivering. 

 
UTVECKLA SFI 
Att öka kunskaperna i svenska språket är avgörande för att minska utanförskapet och lyckas 
bättre med integrationen. Möjligheterna att kombinera SFI med praktik eller arbete ska 
stärkas, liksom möjligheterna att löpande under terminen bli inskriven. Undervisningstiden 
ska utökas, både genom fler timmar per vecka och slopat sommaruppehåll. Det ska inte 
längre finnas möjlighet att gå om SFI många gånger utan att klara kunskapskraven. För den 
som inte klarar kunskapskraven inom SFI behöver andra insatser erbjudas. 
Kvalitetskontrollen av utförare inom SFI ska skärpas för att säkerställa en god kvalitet. 

 
AKTIVITETSKRAV FÖR ATT ERHÅLLA FÖRSÖRJNINGSSTÖD 
Försörjningsstöd är till för människor som behöver tillfällig hjälp, men alltför många fastnar i 
långvarigt bidragsberoende, trots arbetsförmåga. För att motverka detta och hjälpa fler att nå 
egen försörjning ska Linköpings kommun införa en aktivitetsplikt, som innebär att personer 
som beviljats ekonomiskt bistånd ska delta i en aktivitet inom två veckor.  
 
500 NYA ARBETSMARKNADSPLATSER I KOMMUNEN OCH DESS BOLAG 
Krav ska ställas i upphandlingar om att avsätta anställningar för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, men också genom att verksamheter som kommunen och kommunens bolag 
själva driver ska anställa fler personer som står utanför arbetsmarknaden. Målsättningen är att 
500 nya platser tillskapas. Den mottagande verksamheten ska erbjudas avlastning i form av 
handledarstöd. Initiativ som Linkstep är värdefulla i arbetet och ett konkret exempel på hur 
kommunala bolag kan hjälpa till. 
 
STÖD OCH UTBILDNING TILL FÖRETAG OCH FÖRENINGAR SOM ANSTÄLLER PERSONER 
LÅNGT IFRÅN ARBETSMARKNADEN 
Linköpings kommun ska vara behjälplig med handledarstöd och utbildning till företag och 
kommunens egna verksamheter som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden 
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AVSÄTT DELAR AV KOMMUNENS VERKSAMHET FÖR ARBETSTRÄNING 
En stor andel av de tjänster som kommunen ansvarar för utförs av privata aktörer efter 
upphandling. Genom att återta delar av dessa uppdrag, exempelvis städning eller parkskötsel, 
i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör kan kommunen använda 
verksamheterna för att skapa platser för arbetsträning. Drivbänk är ett bra exempel på en 
verksamhet som hjälper personer att komma närmare arbetsmarknaden, vi vill att den fortgår. 
 
SYSSELSÄTTNING, PRAKTIK OCH ÖKADE ANSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Personer med funktionsnedsättningar har i många fall förmåga att utföra ett arbete eller annan 
sysselsättning. För att förbättra för dessa personer och rusta dem för arbetsmarknaden ska 
kommunen kunna erbjuda APL-platser, sommarjobb och andra typer av arbeten som passar 
denna målgrupp. Det görs genom att denna grupp är med i den övergripande plan som görs 
för kommunens alla praktikplatser. Kommunen ska även se över var anställning för 
funktionshindrade kan erbjudas. Tillsammans med Arbetsförmedlingen bör kommunen ta 
fram lämpliga arbetsuppgifter/arbetsplatser och erbjuda så kallade lönebidragsanställningar, 
där funktionsnedsatta har möjlighet att bli mer delaktiga i samhället. 
 
FLEXIBILITET I VUXENUTBILDNINGEN 
För att ge fler förutsättningar att komma i arbete behöver kommunens vuxenutbildning 
tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden. Det förutsätter en nära dialog med 
offentliga och privata arbetsgivare för att utforma utbildningar som matchar behoven 
arbetsgivare ser på kort sikt. 
 
KVALITETSKRAV OCH KONTROLLER I KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 
Vuxenutbildning av hög kvalitet är en förutsättning för att klara en god kompetensförsörjning 
inom både offentlig och privat verksamhet, likväl som för att säkerställa fungerande 
integration. Därför ska kontroller och uppföljningar av utbildningsaktörerna inom 
vuxenutbildningen förstärkas för att säkerställa att utbildningarna inom Komvux och SFI 
håller god kvalitet. 
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Motverka segregation 
Linköping är en segregerad kommun där naturliga mötesplatser för människor med olika 
kulturella och socioekonomiska bakgrunder behöver bli fler. Det är viktigt med ett tydligt och 
målinriktat arbete för att minska segregationen.  

 
INGA SÄRSKILT UTSATTA OMRÅDEN 
Skäggetorp klassas som ett särskilt utsatt område vilket innebär att det är svårt, eller nästintill 
omöjligt, för polisen att utföra sitt uppdrag. Inga Linköpingsbor ska leva i en sådan närmiljö, 
därför behöver kommunen tillsammans med andra myndigheter och aktörer inleda ett 
strukturerat arbete som löper under flera år, för att minska och förebygga brott, samt öka 
tryggheten i Skäggetorp. Det tydliga målet ska vara att situationen i Skäggetorp förbättras så 
till den grad att området slutar att klassas som ett särskilt utsatt område.  
 
FLER SKA HA MÖJLIGHET TILL EGEN BOSTAD 
I markanvisningar ska utgångspunkten vara att en andel av bostäderna avsätts till grupper 
som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Exempelvis genom att ställa krav på att en 
andel av bostäderna ska avsättas till bosociala kontrakt och gruppbostäder. 
 
BOSOCIALA KONTRAKT MED STÖRRE GEOGRAFISK SPRIDNING 
Fler personer med egen bostad är ett gemensamt uppdrag för hela kommunen. Därför behöver 
samarbetet med fastighetsägarna i Linköping stärkas med målet att fler bosociala kontrakt ska 
finnas hos privata hyresvärdar och mer utspritt geografiskt än i dagsläget. 
 
KRAV PÅ FÖRSÖRJNING I SOCIOEKONOMISKT UTSATTA OMRÅDEN 
Idag godkänns försörjningsstöd som inkomst för hyreskontrakt inom allmännyttan i 
Linköping. En stor andel av försörjningsbidragstagarna bor dock i de socioekonomiskt utsatta 
stadsdelarna. För att motverka boendesegregationen ska riktlinjer tas fram som ställer krav på 
inkomst genom arbete eller studier i delar av allmännyttans bestånd, med målet att minska 
boendesegregationen.  
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Ordning och reda i äldreomsorgen 
Äldre Linköpingsbor ska få en god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Eftersom 
antalet invånare över 80 år kommer öka kraftigt är det av yttersta vikt att äldreomsorgen i 
Linköping är välfungerande.   

 
KOMMUNALA OCH PRIVATA VÅRD- OCH OMSORGSGIVARE 
Inom hemtjänsten ska det finnas en möjlighet för individen att välja bort utförare och 
möjligheten att byta äldreboende ska kvarstå. Utgångspunkten är att upphandlade boenden 
fortsatt ska vara upphandlade, medan befintliga kommunala äldreboenden fortsatt ska drivas i 
kommunal regi. Vartannat nybyggt boende ska upphandlas, medan all korttidsvård samlas på 
ett ställe och drivs i kommunal regi. 
 
FLER PLATSER FÖR ATT MÖTA DET ÖKADE BEHOVET 
En betydligt större andel av Linköpingsborna kommer vara äldre och i behov av vård och 
omsorg under kommande år. Vi behöver därför bygga ut antalet platser inom äldreomsorgen, 
men även jobba bort nuvarande köer. Det gör vi genom att bygga fler boenden och utöka 
antalet platser i befintliga boenden där så är möjligt. 
 
HÖJDA KVALITETSKRAV OCH STARKARE UPPFÖLJNING 
Vi ska ställa högre krav på kvaliteten inom äldreomsorgen och det ska bli tydligare 
konsekvenser och sanktioner mot utförare som inte lever upp till kvalitetskraven och 
ingångna avtal, något som kan komma att leda till uppsägning. Vi vill ha en likvärdig vård 
och omsorg av hög kvalitet, oavsett om boendet är kommunalt eller privat. Som en del av 
detta ska kommunen börja med oanmälda och tätare kontroller.    
 
SPRÅKKRAV FÖR ATT ARBETA MED ÄLDRE 
För att den äldre ska få en god och trygg omsorg behöver vi ställa krav på en grundnivå i 
svenska språket vid nyanställningar. Befintlig personal som inte lever upp till språkkravet ska 
erbjudas utbildning i svenska språket av arbetsgivaren. Hur språkkravet utformas behöver 
fastställas. Parallellt ska vi sträva efter att rekrytera flerspråkig personal för att möta behoven 
hos äldre med annat modersmål än svenska.  
 
ÖKAD GRUNDBEMANNING MED RÄTT PROFESSIONER 
Vi ska öka grundbemanningen inom äldreomsorgen, samt stärka hälso- och 
sjukvårdsorganisationen. För att få god kvalitet behöver vi även utöka tillgången av 
nödvändiga professioner som exempelvis fysioterapeuter, dietister och sjuksköterskor, till 
våra äldre. 
 
BÄTTRE RUSTAD DEMENSVÅRD 
Kommunen ska genomföra en bred och allmän kunskapshöjning hos personalen inom 
demens. Det gör vi bland annat genom att stärka demenscenters verksamhet. Vi behöver 
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också utöka antalet vårdboendeplatser för människor med demenssjukdom.  
 
VÄLFÄRDSTEKNIK 
För att leverera god välfärd även framöver behöver kommunen höja ambitionerna för 
nyttjandet av välfärdsteknik. Det förutsätter att personalen har tillgång till väl utvecklad 
teknik som basstandard. I samband med det behöver även den digitala kunskapen hos våra 
medarbetare öka så att tekniken kan användas fullt ut. Vi behöver få med oss samtliga 
utförare i detta arbete. Detta är ett område Linköping har goda förutsättningar att ligga i 
framkant inom och att höja nivån är högt prioriterat. 
 
UPPKOPPLADE BOENDEN 
Alla personer som bor på boenden inom Linköpings kommun ska ha möjlighet att från sin 
bostad kunna vara uppkopplade på internet för att få telefoni och tv-tjänster. 
 
MINSKA DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETEN  
Många äldre lider av ofrivillig ensamhet. För att minska den ska vi skapa fler träffpunkter och 
aktiviteter, bland annat för personer med begynnande demenssjukdom. På träffpunkterna ska 
det finnas tillgång till kunskap från arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Respektive 
hemtjänstområde och träffpunkt ska jobba uppsökande inom sitt geografiska område för att 
informera och locka de äldre till aktiviteter och social gemenskap.  
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Stöd från samhället i utsatta situationer 
I utsatta situationer behövs ibland samhällets stöd. Oavsett om det rör sig om ett livslångt 
behov eller en begränsad period ska kommunen vara rustad att stötta den utsatta.    
 
HÖJDA KVALITETSKRAV OCH STARKARE UPPFÖLJNING 
Vi ska ställa högre krav på kvaliteten inom omsorgen och det ska bli tydligare konsekvenser 
och sanktioner mot utförare som inte lever upp till kvalitetskraven och de ingångna avtalen.  
Det ska gälla såväl kommunal som privat verksamhet. Som en del av detta ska kommunen 
börja med oanmälda och tätare kontroller . 
 

STÄRKT STÖD TILL FAMILJEHEM  
Barn som placeras i familjehem har ibland komplexa behov där det blir svårt för 
familjehemmet att veta hur de ska agera för att ge bästa möjliga omsorg. Kommunen ska 
stärka sitt stöd och handledning till familjehemmen. Alla ska känna trygghet i att kunna 
erbjuda barn en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden.  
 
KOMMUNALT HVB-HEM  
För att kunna ge en så bra vård som möjligt, utan att behöva placeras långt ifrån 
hemkommunen ska Linköpings kommun utreda förutsättningarn för att starta ett HVB-hem i 
kommunal regi. Det kan också bidra till att kommunens kostnader för placerade barn med 
komplexa behov minskar.   
 
KORTA KÖERNA TILL BOENDEN ENLIGT LSS OCH SOCIALPSYKIATRIN 
I dag är det kö till boenden enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
och socialpsykiatri. Vi står inför en framtid där människors omsorgsbehov blir alltmer 
komplexa och har samtidigt svårt att möta det ökade behovet av gruppbostäder. Därför ska vi 
skyndsamt verkställa utbyggnaden som finns i social- och omsorgsförvaltningens 
lokalförsörjningsplan samt nyttja lediga lokaler i kommunens eget fastighetsbestånd.  
 
UTRED DAGLIG VERKSAMHET 
Idag är det kö till delar av kommunens dagliga verksamhet. Det är viktigt att utbudet 
motsvarar behovet. Därför bör kommunen ta ett helhetsgrepp kring den dagliga verksamheten 
och utreda hur vi kan möta behovet på ett bättre sätt.  
 
INSATSER MOT HEMLÖSHET 
För att tillgodose det akuta bostadsbehovet hos personer som varit bostadslösa länge behövs 
flera satsningar. Kommunens hemlöshetsstrategi behöver implementeras. Det innebär bland 
annat att införa modellen “Bostad först” samt att ett lågtröskelboende införs. Kommunen 
behöver också se över hela bostadsbeståndet med särskilt fokus på att motverka hemlöshet. 
Även ett aktivt vräkningsförebyggande arbete är viktigt för att motverka hemlöshet. 



 
 

17 

 

Kommunen som arbetsgivare 
Linköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö och 
goda villkor. Anställda ska känna sig sedda och våga lyfta utmaningar i verksamheten. Det är 
en nödvändighet med tanke på kompetensbristen och de ökande behoven inom välfärden 
under kommande år.    
 
TRYGG ARBETSSITUATION FÖR SOCIALSEKRETERARE 
Socialsekreterare är en yrkesgrupp som i hög utsträckning utsätts för hot, hat, påtryckningar 
och hög arbetsbelastning. Vi behöver därför säkerställa en trygg arbetssituation för alla 
socialsekreterare i Linköpings kommun. 
 
ATTRAKTIVT ATT ARBETA INOM FÖRSKOLAN OCH SKOLAN 
För att säkerställa tillgång till utbildad personal, exempelvis lärare, behöver vi göra insatser 
för att behålla och attrahera personal till förskolan och skolan. Kompetensutveckling och 
avlastning av administrativa sysslor, exempelvis heltidsmentorer, är två exempel för att nå 
dit. 
 
ARBETSKLÄDER OCH SKOR INOM FÖRSKOLA OCH OMSORG 
Eftersom förskoleverksamheten ställer krav på daglig utomhusvistelse året runt, ska 
kommunen säkerställa att förskolans personal har tillgång till personliga årstidsanpassade 
utomhuskläder, inklusive skor. Inom omsorgen ska personalen ha tillgång till personliga 
ändamålsenliga arbetskläder och arbetsskor för både inom- och utomhusbruk. 
 
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ARBETA I HELA KOMMUNEN 
Det är viktigt att personaltäthet och rätt kompetens kan tillgodoses inom kommunens 
verksamheter, oavsett var de ligger. Det innebär att insatser behöver göras för att motverka 
den pedagogiska segregation som exempelvis innebär att förskolor i några av kommunens 
socioekonomiskt svaga områden har en lägre andel förskollärare. Detsamma gäller insatser 
för att förbättra rekryteringsmöjligheterna för verksamheter utanför kommunens större orter. 
 
AVSKAFFA DELADE TURER 
Delade turer innebär en flera timmar lång obetald rast och försvårar många gånger 
möjligheten att kombinera yrkesliv med privatliv. Vi ska därför successivt avskaffa delade 
turer inom Linköpings kommun för att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare. 
 
RÄTT TILL HELTID 
Ofrivillig deltid innebär lägre framtida pension och sämre månadsinkomst än önskat. 
Linköpings kommun ska vara en arbetsgivare som ger sina anställda möjligheten att arbeta 
heltid. Därför ska rätt till heltid börja införas etappvis inom Leanlink. 
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FÖRBÄTTRAD VIKARIEHANTERING 
Vikarier med god kompetens och bra arbetsvillkor underlättar arbetet för ordinarie personal. 
Vi ska därför öppna en kommunal bemanningspool med fasta anställningar och möjlighet till 
utbildning. 
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En kommun i framkant inom klimat och miljö 
Klimatförändringarna blir alltmer påtagliga globalt, nationellt och i Linköping. Detta är en 
existentiell fråga och som kommun har vi en skyldighet att ta vårt ansvar för att vända 
utvecklingen. Vi behöver även förbereda Linköping på ett förändrat klimat. Vi vill se ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Linköping. 
 
KOMMUNÖVERGRIPANDE ARBETE FÖR ATT NÅ KLIMATMÅLET 
Vi behöver införa ett sammanhållet miljö- och klimatarbete i hela kommunen för att 
garantera en lägstanivå i klimatomställningen. Kommunkoncernen ska använda alla 
tillgängliga verktyg för att nå netto noll-växthusgasutsläpp senast 2045, enligt den fastslagna 
planen. Ambitionen ska vara att ligga i framkant som kommun, eftersom vi har 
förutsättningarna.  
 
TRYGGA ZONER I STADSKÄRNEN UTAN BILTRAFIK 
Vi ska införa trygga zoner i stadskärnan utan biltrafik, vilket gynnar såväl näringslivet som 
boende i innerstaden. Storgatan ska på sikt omvandlas till en gågata. Med tanke på den 
växande befolkningen i innerstaden behöver vi jobba vidare med luftkvaliteten för att främja 
folkhälsan.  

HÅLLBAR TRAFIKPLANERING 
Kommunens trafikplan ska ses över, för att bland annat tillgängliggöra god kollektivtrafik 
och underlätta och förbättra för alla trafikslag. I samverkan med regionen ska kommunen se 
över kollektivtrafikstråken i Linköpings innerstad så de blir smartare och snabbare. Det ska 
vara låga trösklar att välja cykel, vilket vi bland annat skapar genom att tydliggöra 
cykelvägnätet och inrätta låsbara cykelparkeringar med laddmöjligheter i befintliga 
parkeringshus. Vi vill ha hållbara transporter för distributionstrafik i innerstaden. Vi vill 
använda mer av ny teknik och digitalisering för att förbättra trafikflöden, tillgänglighet och 
framkomlighet. 
 
SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET FÖR ATT NÅ KLIMATMÅLET  
Näringslivet står för en stor del av utsläppen men också för en stor del av lösningarna. För att 
nå klimatmålet krävs att kommunen och näringslivet samverkar. Därför ska stor vikt läggas 
vid samarbetet med företag och organisationer genom Linköpingsinitiativet.    
 
DE KOMMUNALA BOLAGEN SKA HA EN LEDANDE ROLL I MILJÖ- OCH KLIMATARBETET 
De kommunala bolagen ska ha en ledande roll i kommunens klimatarbete genom att vara ett 
föredöme, främja utveckling och minska sin miljö- och klimatpåverkan.  
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KLIMATANPASSNING 
Ett förändrat klimat kräver att Linköpings kommun klimatanpassas i tillräckligt hög 
utsträckning. Vi ska säkerställa att kommunen står rustad för framtida värmeböljor och ökade 
regnmängder samt se om dagens ambitionsnivå är tillräckligt hög utifrån det vi vet idag. 
 
ÅTERVINNING, ÅTERBRUK OCH CIRKULÄR EKONOMI 
Vi behöver fortsätta förenkla för Linköpingsborna att återvinna sitt avfall, till exempel genom 
pop up-återvinningscentraler i stadsdelar där många saknar möjlighet att ta sig till befintliga 
återvinningscentraler. Kommunen ska få ett uppdrag att stötta företag som arbetar med 
cirkulär ekonomi och delningstjänster. 
 
UPPHANDLINGAR SOM GYNNAR NÄRODLAT OCH NÄRPRODUCERAT 
De kommunala upphandlingarna ska styras mot att prioritera lokalproducerade varor med lågt 
klimatavtryck, med ett tydligt fokus på att minska transporter. 
 
ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE VATTENKVALITET OCH DJURLIV 
Kommunen behöver arbeta fokuserat med åtgärder som leder till förbättringar av vattendrag 
med dålig vattenstatus och att gynna möjligheter för vattenlevande växter, djur och 
organismer. Samtidigt behöver arbetet för att bekämpa främmande invasiva arter fortsätta. 
Kommunen ska som markägare vara aktiv ifråga om exempelvis skogsskötsel och aktivt 
arbeta för att förebygga och bekämpa skadedjur som granbarkborre. 
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Levande landsbygd 
Det ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen, vilket innefattar områden utanför den 
täta staden. Att ha ett fungerande vardagsliv och tillgång till samhällsservice är något vi 
behöver värna och understödja.   

 
LANTHANDLARNAS VILLKOR 
Lanthandlarna utgör en viktig knutpunkt på landsbygden och i flera av Linköpings mindre 
samhällen. Därför har kommunen ett intresse av att dessa finns kvar och ges goda 
förutsättningar att kunna upprätthålla en service till Linköpingsborna. Vi vill se en levande 
landsbygd i Linköping.   
 
ÖKAT LOKALT INFLYTANDE 
Det ska vara möjligt att påverka utvecklingen lokalt på platsen där man bor. I utskotten som 
ligger under kommunfullmäktige finns det idag en möjlighet att initiera finansiering av 
projekt. Vi vill att den möjligheten tas i större utsträckning vilket gör att utskotten får en 
viktigare roll och påverkar mer direkt. Vi ser att det finns ett behov av att göra detta till en 
tydligare del av arbetet i utskotten genom att göra ett samlat koncept med pengar som varje 
utskott kommer ha tillgång till någon gång under mandatperioden.  
 
FRÄMJANDE AV LOKAL LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING 
För att gynna lokala producenter och öka den lokala försörjningsgraden av livsmedel ska 
kommunen främja lokal livsmedelsförsörjning. Exempelvis genom upphandlingar, att stötta 
småföretagare och kooperativa lösningar samt att prioritera närodlat och närproducerat 
framför ekologiskt om det är nödvändigt.  
 
BOSTÄDER SOM MÖTER INVÅNARNAS BEHOV 
Vi vill se ett positivt förhållningssätt kring byggande av bostäder på landsbygden och i 
kommunens mindre orter. Kommunen ska uppmuntra byggande av olika typer av bostäder 
även utanför de större orterna. Värdefull åkermark ska värnas.  
 
GRÖN BRÄNSLEFÖRSÖRJNINGSPLAN 
Hela Linköpings kommun ska vara en del av omställningen till fossilfritt, vilket fordrar att 
man exempelvis kan ladda bilen och tanka med biogas utanför den täta staden. Kommunen 
ska därför ta fram en grön bränsleförsörjningsplan för landsbygden. Snabbladdare har även 
en positiv bieffekt eftersom de drar till sig besökare på genomresa.   
 
EN SKOLSKJUTS SOM UNDERLÄTTAR VARDAGEN 
Skolskjutsen ska vara en tillgång för familjer på landsbygden och underlätta vardagen. Ett 
exempel är att låta syskon och kompisar åka med i skolskjutsen efter skolan ibland. Den 
befintliga skolskjutsen behöver därför utformas så att dessa behov kan tillgodoses.  
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Ett starkt lokalt näringsliv 
Linköpings utveckling är till stora delar beroende av det lokala näringslivet. När företagen 
mår bra gynnas kommunen i form av innovationer, jobbtillfällen och skatteintäkter. Därför är 
det viktigt att vi alltid strävar efter att förbättra företagsklimatet, kontakten och samarbetet 
med de företagare som verkar i Linköping. God infrastruktur till och från Linköping är 
avgörande för utveckling och tillväxt. Flygplatsen är en central del av detta, därför ska 
Linköping City Airports framtid säkras och arbetet för grön omställning inom flyget ska 
fortlöpa.    

 
ENKELT OCH ATTRAKTIVT ATT DRIVA FÖRETAG I LINKÖPING 
För företag ska det vara enkelt att ha kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan 
underlätta vardagen. Kommunen ska därför kontinuerligt sträva efter att förbättra sin 
serviceinriktade myndighetsutövning gentemot Linköpings företagare. Exempelvis genom att 
förenkla för mindre och lokala företag vid upphandlingar, ha korta handläggningstider samt 
att ha tydliga och transparenta taxor och avgifter för exempelvis tillsyn och kontroller. 
Kommunen ska ha en servicegaranti och erbjuda “en väg in”  med målet om korta och 
förutsägbara handläggningstider. 
 
ETABLERING AV FÖRETAG SOM BIDRAR TILL KLIMATOMSTÄLLNINGEN 
Som en tekniktung universitetsstad, med innovativa klustermiljöer och ett gynnsamt 
geografiskt läge, har Linköping goda förutsättningar att bli en attraktiv plats för företag som 
på olika sätt bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Kommunen ska jobba mer 
inriktat för att locka hit sådana etableringar.  
 
UTVECKLA BEFINTLIGA KLUSTERMILJÖER 
Linköpings olika företagskluster spelar en viktig roll för näringslivets utveckling, men också 
för att locka hit nya företag. Det är därför viktigt att Linköpings befintliga företagskluster 
kontinuerligt utvecklas så att de har bästa möjliga förutsättningar. 
 
LEVANDE STADSKÄRNA 
För att Linköping fortsatt ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i behövs en 
levande stadskärna. Därför är det viktigt att kommunen, tillsammans med företagare och 
fastighetsägare, värnar om avsiktsförklaringen för Framtidens stadskärna, exempelvis inom 
Citysamverkan. 
 
GODA MÖJLIGHETER FÖR EXPANSION 
I Linköping ska det finnas goda möjligheter för företag att etablera sig och expandera. 
Kommunen behöver därför ha god tillgång till mark för expansion genom att vara en aktiv 
köpare när tillfälle ges, men också genom att ha detta i åtanke vid översiktsplanering och 
planarbete av områden i kommunen.  
ÖKAD TRYGGHET FÖR FÖRETAGARE OCH NÄRINGSLIV 
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Flera företagare uppger att det för komplicerat och tidskrävande att anmäla brott eller 
iakttagelser till polisen och väljer därför att inte göra det. Det ger en skev bild av hur 
situationen för våra företagare faktiskt ser ut. Linköpings kommun vill därför ha en 
kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet och arbeta för åtgärder som utgår från den 
trygghetsundersökning som kommunen gör. Det ska också leda till åtgärder som bland annat 
att verka för att polisen underlättar för företagare att rapportera brott, förslagsvis genom ett 
trygghetsnummer mellan polis och näringsliv.  
 
MINSKADE STÖRNINGAR FRÅN GRÄVARBETEN 
Inom planen för Framtidens stadskärna ska det finnas tydliga roller och ansvar för att utbyta 
information om planerade grävarbeten. Därigenom kan alla som berörs få relevant 
information samt att det underlättar samordningar så att det kan grävas färre gånger.  
De kommunala aktörer som gräver i stadsmiljön har ett stort ansvar för att samordna sitt 
arbete, med målet att minska störningarna i Linköpingsbornas vardag.  
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Bostäder för olika behov 
Vi behöver erbjuda bostäder till människor i olika åldrar med olika ekonomiska 
förutsättningar och med olika livssituationer. Att kunna hitta en bostad i Linköping är 
nödvändigt om det ska vara attraktivt att bo och verka i vår kommun.    
 
VILLOR OCH SMÅHUS I TÄTORT, SMÅORTER OCH PÅ LANDSBYGD 
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 blandade upplåtelseformer, samt möjliggöra flerbostadshus. 
 

SE ÖVER KOMMUNENS PLANPROCESS 
Långa köer i planprocessen påverkar förmågan och viljan att fortsätta bygga. Därför ska 
planprocessen genomlysas med målet om snabbare och effektivare planering. Arbetssättet 
med byggherredrivna planprocesser ska fortsatt användas och utvecklas.  
 
HÅLL UPPE BOSTADSBYGGANDET 
I oroliga tider finns en överhängande risk att byggandet stagnerar. Kommunen ska genom det 
kommunala bostadsbolaget vara en kraft för att bostadsbyggandet fortgår även vid sämre 
tider. För att Stångåstaden ska kunna fortsätta bygga nya bostäder krävs att bolaget kan sälja 
delar av sitt bestånd för att finansiera fortsatt byggande. Inriktningen är att Stångåstaden, över 
tid, ska hålla en balans mellan nyproduktion och försäljning. Samtidigt är det viktigt att 
kommunen fortsätter sitt arbete med strategisk förtätning i Linköping.  
 
BOSTÄDER FÖR ÄLDRE 
Kommunen och dess bolag ska arbeta för att fler flexibla trygga bostäder byggs till den äldre 
målgruppen som vill flytta till ett boende med gemenskap där tryggheten av närhet till andra 
står i centrum. Detta för att bryta utanförskap och att människor ska ha möjlighet att bo kvar 
hemma längre.  
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Kultur och fritid 
Att ta del av kultur och ägna sig åt fritidsaktiviteter ökar livskvaliteten och främjar hälsan, 
oavsett ålder. Linköping ska vara en kommun med ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler 
ges möjlighet att delta och där ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras. Särskilt 
viktig är en meningsfull fritid i unga år, vilket minskar risken att dras till kriminalitet. 
Eftersom möjligheten att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter till stor del är en klassfråga, 
ska kommunen jobba för att nå unga i socialt utsatta miljöer. 
 

FÖRÄNDRAD OCH UTVECKLAD FRITIDSVERKSAMHET 
Kommunens fritidsverksamhet spelar en viktig roll för att erbjuda unga en meningsfull fritid 
och bidrar till att förebygga att unga lockas in i kriminalitet. Det är viktigt att 
fritidsverksamheten finns i fler stadsdelar och det ska finnas en balans mellan 
aktivitetsbaserad- och öppen fritidsverksamhet. För att nå fler kan en utveckling av den 
mobila fritidsverksamheten vara en väg. Hela Ung Puls verksamhet behöver ses över och 
åldersgränsen ska omgående sänkas så att den omfattar 13-18 år. 
 
BÄTTRE KONTROLL AV FÖRENINGAR AKTUELLA FÖR FÖRENINGSBIDRAG 
För att undvika att kommunen ger offentliga medel till organisationer med tvivelaktig 
verksamhet och värdegrund ska vi kontrollera vad föreningarna använt pengarna till och att 
föreningarna följer de riktlinjer som finns i kommunen. 
 
UTVECKLA GAMLA LINKÖPING  
Gamla Linköping är ett viktigt besöksmål och behöver utvecklas för att fler Linköpingsbor 
ska söka sig dit. Här är det uppdrag som Visit Linköping fått för att stärka attraktiviteten 
viktigt att hålla i, samtidigt som samverkan mellan de kommunala aktörer som finns i 
området fortsatt utvecklas. Området som helhet ska fortsatt vara avgiftsfritt. Gamla 
Linköping ska också hitta ett sätt att kunna mäta antalet besökare för att få en så korrekt bild 
som möjligt.  
 
SÄNKTA TRÖSKLAR TILL KULTURSKOLAN 
Kulturskolan bedriver en viktig verksamhet som ska värnas. För att nå olika socioekonomiska 
grupper ska kulturskolan utöka den uppsökande verksamheten i stadsdelarna. För 
vårdnadshavare med låg inkomst ska möjlighet att ansöka om lägre terminsavgift inom 
kulturskolan införas. 
 
BYGG UT KONCEPTET MED PULSBANKER 
För att erbjuda fler barn och unga möjlighet att prova på sporter och fritidsaktiviteter vill vi 
bygga ut möjligheterna att låna utrustning i anslutning till kommunens idrottsanläggningar.  
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LÄSFRÄMJANDE VERKSAMHET SKA PRIORITERAS PÅ BIBLIOTEKEN 
Biblioteken har stor möjlighet att bidra till språkutvecklingen. Öppettider behöver förbättras 
för att fler ska kunna ta del av allt biblioteken har att erbjuda. En del i detta blir också att 
prova tag-system på utvalda bibliotek. Bokbussarna ska finnas kvar och ha ett fortsatt 
samarbete med skolor och förskolor på landsbygden för att nå barn som har långt till 
biblioteket. 
 
KULTUR I SKOLAN 
För att ge fler unga möjlighet att ta del av Linköpings kulturliv är samarbetet med skolan 
viktigt. Ett bra exempel är den så kallade kulturgarantin som innebär att alla Linköpings 
förskolor och skolor enkelt kan ta del av ett professionellt kulturutbud. Det ger fler barn och 
unga möjlighet att lära känna olika uttrycksformer och ta del av upplevelser som engagerar, 
väcker tankar och stimulerar fantasi och kreativitet. 
 
FLER IDROTTSHALLAR I LINKÖPING  
Sett till befolkningsmängd ligger Linköpings kommun lågt vad gäller antalet idrottshallar.  
Fler idrottshallar ska börja byggas under mandatperioden. Det är viktigt att byggnationen av 
Multihallen kommer igång snabbt och det ska därför genomföras av kommunen. 
Utgångspunkten ska vara att de hallar som byggs i kommunen ska vara fullstora. När nya 
hallar byggs ska även hänsyn tas till olika typer av idrotter och att olika idrotter kräver olika 
typer av inredning, exempelvis golv.  
 
FLER UNGA I RÖRELSE GENOM FÖRENINGAR, SKOLA OCH FRITIDS 
Med folkhälsa och integration i åtanke behöver vi införa åtgärder för att få fler barn och unga 
i rörelse, vilket sker genom samarbete mellan idrottsföreningar, skola och fritids.  
 
RUSTA UPP FÖRENINGARNAS ANLÄGGNINGAR I STADSDELARNA 
Vi ska värdesätta idrottsföreningarnas arbete för samhället. Många av dem har tyvärr inte rätt 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet eftersom flera anläggningar runt om i kommunen 
är eftersatta. Därför ska anläggningarna rustas upp och det ska ske kontinuerligt. 
 
ÖPPNA UPP LOKALER FÖR OLIKA AKTIVITETER 
Lokaler är ofta en förutsättning för att kunna utöva fritids- och kulturverksamhet i 
föreningsform. Därför behöver kommunen göra kultur- och fritidsverksamhetens lokaler mer 
tillgängliga för föreningslivet.   
 
 

 


