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Inledning 
I Alliansens Linköping sätts människan före systemet och här ska alla människor ha likvärdiga 
möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna drömmar. I Linköping ska du 
definieras för vad du vill, vad du gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer. Inte av ditt kön, 
av din familj, av det bostadsområde där du vuxit upp, det språk dina föräldrar talar eller den 
funktionsvariation som du lever med. I fokus för vår strävan ligger möjligheten till social rörlighet. Vi 
vill utgå från vad människor faktiskt kan, deras drömmar och vilken hjälp de behöver för att nå dit. Vi 
vill utforma politik med klar fördelningspolitisk profil där kommunen tillgodoser människor med 
störst behov. 

Linköping är en kommun som tidigare alltid gått före i miljö- och klimatarbetet. Vi har ambitionen att 
Linköpings kommun precis som tidigare skall gå före i miljö- och klimatarbete och på nytt bli en av 
Sveriges bästa kommuner inom området. 

När det går bra för våra företag, går det också bra för kommunen. Tillsammans kan vi skapa en 
blomstrande kommun. Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter 
som krävs för en fungerande välfärd. 

Linköping har under decennier utvecklats positivt genom ett starkt näringsliv och ett växande 
universitet som motorer för tillväxt. Nu står Sveriges kommuner inför stora utmaningar, och 
Linköping är inget undantag. Demografiska förändringar till följd av bland annat en åldrande 
befolkning och den omfattande migrationen gör att det kan bli svårt att finansiera välfärden i 
framtiden, om inte rätt satsningar genomförs sett till kommunen som helhet.   

Linköping är Sveriges flyghuvudstad med egen flygplats, flygindustri, helikopterflottilj, flygskola, 
flygvapenmuseum mm. Vi slår vakt om detta och vill utveckla vårt flygkluster vidare. 

Det finns områden i Linköping med omfattande segregation, social oro och utanförskap. Många har 
svårt att konkurrera på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad och klara sin egen försörjning. 
Detta utanförskap måste brytas innan kostnaderna blir så höga att skattebetalarnas resurser inte 
räcker till att leverera den höga nivå på barnomsorg, skola och äldreomsorg som Linköpingsborna 
förväntar sig.  

Varje bidragskrona som betalas ut till den som skulle kunna jobba är en krona som istället hade 
kunnat gå till skolan, äldreomsorgen eller sjukvården. Eller tillbaka till skattebetalarna. Därför 
kommer Allians för Linköping att prioritera ett ansvarsfullt politisk ledarskap som ser till att varje 
skattekrona satsas där den gör mest nytta – på att lösa samhällsproblem och för att höja kvaliteten i 
våra verksamheter. Genom att ta vara på förmågor hos människor som idag står utanför 
arbetsmarknaden idag kan vi lyfta kvaliteten i kommunens verksamheter. Vi lovar inte allt åt alla, 
utan prioriterar jobb och välfärd framför bidrag.  

För oss är det självklart att kommunens välfärdstjänster ska garantera en grundtrygghet för alla. 
Människor med störst behov ska alltid vara garanterade det stöd och den hjälp de behöver av 
kommunen. Linköpings skolor ska fokusera på kunskap och ordning och reda, äldreomsorgen ska 
hålla en hög kvalitet med möjligheten att göra egna val baserat på behov och preferenser. I 
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Alliansens Linköping ska ingen behöva vara orolig för att inte få den omsorg de behöver. Vi vill att 
Linköping ska bli den bästa kommunen att växa upp, leva och åldras i.  

Kommunens internationella arbete har varit spretigt och ofokuserat och det har varit svårt att se 
nyttan för kommunen. Därför vill vi se ett skifte i kommunens internationella arbete. Vi vill stärka det 
internationella arbetet och fokusera det till inom EU och till vårt närområde. 

Vår uppgift är att bygga ett samhälle där människor kan förverkliga sina egna drömmar. Vi ser 
enskilda individer, föreningar och företag som ovärderliga tillgångar, som driver vår kommun framåt 
och som därför skall ges goda villkor för att realisera sina idéer, visioner och ambitioner. Vi anser att 
beslut skall fattas nära de som påverkas av dem. De som av olika anledningar är oförmögna att fatta 
egna beslut skall behandlas med respekt och förståelse. 

 

Linköping 2018-10-15 
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Åsa Wennergren (L)   Sara Skyttedal (KD) 
  



 
 
 

4 
 

 

Innehåll 
Ordning och reda i kommunens finanser 6 

En kommun för företagande och entreprenörskap 7 

Från bidrag och utanförskap in i arbete och gemenskap 9 

Linköping - en skolkommun med framåtanda 11 

Linköping - en levande kultur-, fritids- och idrottskommun 14 

Omsorg med kvalitet och människan i centrum 17 

Linköping – en trygg kommun 20 

Ett utökat samarbete med civilsamhället i Linköping 21 

Ett växande Linköping 22 

Ett klimatsmart Linköping 25 

Livskraft i hela Linköpings kommun 28 
 
  



 
 
 

5 
 

  



 
 
 

6 
 

Ordning och reda i kommunens finanser 

För Alliansen handlar ansvarstagande för ekonomin om att skattebetalarnas pengar ska användas till 
kommunens kärnverksamheter och stärka människors möjligheter till egenmakt. En god kommunal 
ekonomi grundar sig i ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Vi vill 
inte höja skatten utan istället vill vi att fler bidrar till skattekassan genom att jobba, då kan 
skattetrycket på individen istället minska. Höjda skatter och krångliga regler får inte strypa tillväxt 
och företagande. Det är uppenbart att det inte är en långsiktigt hållbar väg för att öka välfärdens 
resurser. Istället behöver fler gå till jobbet och färre gå på bidrag. Det handlar om att varje 
skattekrona ska satsas där den gör mest nytta. Därför lovar vi inte allt åt alla, utan prioriterar jobb 
och välfärd framför bidrag. 

Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för 
att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. För att göra detta utan att öka kostnaderna vill 
vi flytta ekonomiska resurser från de centrala förvaltningarna och ut i verksamheterna. Då får 
människor större inflytande och ansvar för de beslut som rör dem, och det möjliggör bättre kontroll 
och att pengarna gör större nytta. Vi vill också att kommunen har styrning på inköp som ligger lägre 
än gräns för offentlig upphandling. Det ska t.ex. alltid finnas två anbud vid köp över 50 000 kr. 

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver vilket ställer större krav på styrning och 
uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det 
ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. 
Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för 
medborgarna.  

Vi vill: 

• Föra en ansvarsfull ekonomisk politik som värnar kommuninvånarnas skattemedel med 
ambition om ett minskat skattetryck.   

• Effektivisera nyttjandet av kommunens lokaler genom att se över styrningen av 
lokalförsörjning.  
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En kommun för företagande och entreprenörskap  

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. En kommun med välmående och 
framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera 
välfärden. Det måste därför bli enklare att starta, driva, utveckla och äga företag i Linköpings 
kommun. Entreprenörer ska ha rätt förutsättningar att vilja och våga satsa på sina idéer, det gynnar 
hela samhället.  

Linköpings kommun har dessvärre stadigt tappat i mätningar gällande lokalt företagsklimat. Det är en 
trend som måste brytas. Alliansen kommer prioritera att vända den utvecklingen.  

Det är viktigt att skapa en förståelse för företagens situation och behov och se till att kommunen 
håller sig borta från verksamheter som kan klara sig på kommersiell bas. Linköping behöver en 
politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång. Under en 
fyraårig mandatperiod fattar en kommunledning hundratals beslut som påverkar Linköpings 
företagare. Därför tycker vi att det är viktigt att inte bara lägga fram ett program med förslag som ska 
bockas av, utan att också slå fast ett antal principer för hur vi ser på företagande och kommunens 
utveckling. Vi vill förenkla kommunens offentliga upphandlingar genom mindre detaljstyrning och 
förenklade förfrågningsunderlag. På så sätt kan fler och även mindre lokala företag vara delaktiga.  

Kommunen skall ha en generös och inbjudande inställning till de som bedriver och vill bedriva 
verksamhet i Linköping. En del i ett gott näringslivsklimat förutsätter att kommunen bemöter nya 
initiativ i positiv anda. De möjligheter som lagrummen ger ska användas i syfte att främja 
företagande och nya idéer. 

För att Linköping skall vara en kommun som utvecklas måste det finnas ett livskraftigt näringsliv och 
ett bra företagsklimat. Politiken ska finnas där och stötta upp när det behövs men inte lägga sig i ett 
företags dagliga verksamhet. Kommunens kontakt med företagare ska präglas av ett gott servicetänk 
och hjälpsamhet. För Alliansen är det viktigt att tydligt möjliggöra för den som startar och driver 
företag ska ha det lätt här i Linköping oavsett om det är ett café, ett teknikföretag, ett lantbruk eller 
inom handeln. Vi ska låta entreprenörer göra det som de gör bäst: att driva sina företag. Alliansen är 
övertygade om att det är så som fler företag växer fram och jobben blir fler.  

Sverige kan stoltsera med stora innovativa start-ups och framgångsrika it-bolag, där Linköping har 
lyckats etablera ett starkt varumärke. Många av våra techbolag ligger i frontlinjen i utvecklingen. 
Science park Mjärdevi är t.ex. en viktig plattform för att attrahera företagsetableringar och stödja 
entreprenörer. Alliansen vill stärka förutsättningarna för denna typ av innovationsföretag genom att 
låta Linköping bli känt som den kommun där det är lättast att etablera sig, minst regelkrångel och där 
kommunen håller hög servicenivå mot företagen. Företagens internationella konkurrenskraft bygger 
på deras möjlighet att rekrytera och behålla högkvalificerad arbetskraft från både Sverige och andra 
länder.  

En av de viktigaste insatserna för näringslivsklimatet är att Linköping ska vara en attraktiv kommun 
att flytta till. Några viktiga nyckelfaktorer är att kommunen har en attraktiv innerstad, bra skolor, ett 
rikt kultur- och idrottsliv samt goda möjligheter till en aktiv fritid. Att satsa på dessa områden är en 
viktig komponent för att locka ny talang till Linköping som kan hjälpa kommunens företag att växa 
och utvecklas. Att kunna erbjuda goda kommunikationer genom flyg, järnväg och bilväg är avgörande 
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för ett framgångsrikt och starkt näringsliv. Linköpings City Airport är av mycket stor och växande 
betydelse för såväl näringslivet som universitet (LiU) samt hela regionens utveckling. 

Inom flera arbetsområden råder det idag stor brist på arbetskraft, samtidigt som stora grupper 
förhållandevis nyanlända riskerar att hamna i långvarigt utanförskap om de inte kommer in på 
arbetsmarknaden. Här behöver kommunen i samverkan med Arbetsförmedling och företag förbättra 
sitt matchningsarbete. 

I Linköpings kommun ska företag verka på lika villkor. Svart arbetskraft stör konkurrens på 
marknaden och ska inte förekomma inom kommunalt upphandlad verksamhet. Om 
underentreprenör anlitas av kommunal leverantör ska denna kunna redovisa att skatter betalas av 
samtliga anlitade underentreprenörer.  

Vi vill: 

• Förenkla offentliga upphandlingar så att fler och mindre företag kan vara med. 

• Ta fram en policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet. 

• Ta fram en samlad servicegaranti i kommunen för ökad förutsägbarhet och planering för 
företag och företagare. 

• Öka kompetensen inom tillsynsverksamheten kring småskalig verksamhet, oavsett om det 
handlar om jordbruk, livsmedel eller välfärdstjänster.  

• Att kommunens nämnder ska se över sina avgifter i relation till företag för att öka 
transparens och koppling mellan avgift och utfört arbete.  

• Utveckla en samlad överblick för företagare, och även medborgare, kring ärenden som man 
har hos kommunens förvaltningar. 

• Prioritera en sammanflätning i västra Valla av Science Park Mjärdevi, Campus Valla och 
Vallastaden för att fortsätta utvecklingen av området. 

• Utveckla engagemanget för Vreta kluster, Ebbe Park och flygklustret samt underlätta för nya 
företagskluster blandat med bostäder, skolor och andra arenor. 

• Att data som finns insamlad av kommun och dess bolag, som inte rör personliga eller 
sekretessbelagda uppgifter, görs tillgänglig på enkla sätt utan kostnad för att möjliggöra nya 
företag och tjänster. 

• Att Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas i fler verksamheter för att öka mångfalden 
av utförare inom olika kommunala verksamheter. 
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Från bidrag och utanförskap in i arbete och gemenskap 

Det går bra för Linköpings kommun. Vi har låg arbetslöshet, starka finanser och ökande skolresultat. 
Det går dock inte bra för alla kommunens invånare. Det finns delar i kommunen där utanförskapet 
växer sig fast. Det finns familjer där barnen aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet och där inget av 
barnen får behörighet till gymnasiet. För att komma till bukt med dessa problem krävs det att 
politiken tar sitt ansvar och prioriterar effektiva satsningar, men också att det ställs tydliga krav på de 
som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden att det alltid ska vara en självklarhet att anstränga sig 
och bidra till vårt gemensamma samhälle. Vi är beredda att satsa de medel som behövs för att inom 
kommunalt finansierad verksamhet erbjuda arbete till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd. 

För att lyckas med integrationen i Linköping måste den politiska ledningen ta ansvar och se helheten i 
integrationsprocessen. De satsningar som görs ända från skolan till arbetsmarknadspolitiken måste 
hänga ihop och ha det övergripande syftet att få människor från bidragsberoende och utanförskap in 
i arbete och gemenskap. För att få ett sådant helhetsperspektiv vill vi skapa fler lokala 
överenskommelser med Arbetsförmedlingen i syfte att ta ett större ansvar över etableringen av 
nyanlända.   

Kommunens roll i integrationen är att ge människor möjligheten att komma in i samhället. Det 
innefattar att tillhandhålla en kvalitativ utbildning, att komma med effektiva individanpassade 
åtgärder och att det sociala skyddsnätet ska finns där för den som verkligen behöver det. Men det 
innefattar också att inte stå i någons väg. Politiken bör fokusera på människors förmågor, vad de kan 
och vart de vill, inte på människors hinder och oförmågor.  

Det grundläggande målet med våra integrationssatsningar är att skapa den snabbaste vägen till 
egenförsörjning. Det handlar inte bara om att erbjuda utbildningsinsatser utan även att ge människor 
som idag står utanför arbetsmarknaden möjligheten att fylla en viktig roll inom kommunens 
kärnverksamhet. Genom att avlasta befintlig personal med serviceyrken inom exempelvis skolan och 
omsorgen kan vi öka kvaliteten samtidigt som människor som idag befinner sig i utanförskap kommer 
närmare egenförsörjning.  

Linköpings kommun kan dock inte och ska inte göra allting själv. För en lyckad integration krävs det 
även ett fungerande näringsliv. De flesta jobb skapas av företagare och entreprenörer. Människor 
som vågar tänka nytt, människor som gör satsningar på okända områden och skapar nya produkter 
och arbetstillfällen. Därför krävs det även insatser för ett bättre företagsklimat men också att 
företagare ges en utökad möjlighet att delta i integrationsarbetet. 

För att lyckas med integrationen krävs det även en tydligare kravbild, både på kommunen att erbjuda 
relevanta insatser för kortaste vägen till egenförsörjning, men också på individen för att anstränga sig 
utifrån sina förutsättningar. Målsättningen kan skilja från person till person, det kan vara att gå till 
jobbet varje morgon, det kan vara att gå till skolan eller att delta i arbetsmarknadsförberedande 
åtgärder. Den grundläggande principen kommer dock alltid vara den samma, om man inte anstränger 
sig för att bidra till vårt gemensamma samhälle då ska man inte heller ha rätt till bidrag.  
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Vi vill: 

• Skapa nya jobb inom kommunalt finansierad verksamhet för långtidsarbetslösa med 
försörjningsstöd. 

• Skapa fler så kallade lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen för att exempelvis ta 
ett större ansvar för etableringen av nyanlända.  

• Verka för ett bra företagsklimat samt att utöka möjligheten för företagare att delta i 
integrationsarbetet, där kommunen alltid finns med som stöd. 

• Ställa krav på att man anstränger sig för att bidra till vårt gemensamma samhälle, om man 
inte deltar i överenskomna åtgärder och erbjudna arbeten ska man inte ha rätt till bidrag. 

• Fokusera på människors förmågor, vad de kan och vart de vill, inte på deras begränsningar 
och oförmåga. 

• Öka möjligheten för personer utanför arbetsmarknaden att stärka upp kommunens 
verksamheter exempelvis inom skola och omsorg för att öka kvaliteten och erbjuda fler vägar 
till egenförsörjning.  

• Att kommunen arbetar för att öka kontakten mellan nyanlända och ideella organisationer, 
föreningar och religiösa samfund för att främja integrationen i samhället. 
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Linköping - en skolkommun med framåtanda 

En lyckad skolgång är våra barns viktigaste redskap för att växa och kunna fatta självständiga beslut 
samtidigt som det är den bästa försäkringen mot utanförskap. Genom skolan får barnen och 
ungdomarna verktygen som möjliggör klassresor och ökar den sociala rörligheten. En skola som 
levererar utbildning av god kvalitet är en förutsättning för att alla elever ska få möjligheten att lyckas. 
Linköpings skolor står idag inför stora utmaningar. Alltför många unga lämnar grundskolan utan 
behörighet till gymnasiet och för många elever hoppar av gymnasiet.  

Den psykiska ohälsan har försämrats hos såväl flickor som pojkar. Elever i behov av extra stöd 
hamnar efter och elever som behöver utmaningar hålls tillbaka. Det är uppenbart att förändringar 
krävs för att Linköping ska kunna leverera en utbildning av högsta klass. Alla elever har rätt till en bra 
skola där man möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå 
sin fulla potential.  

I en god arbetsmiljö ska eleverna garanteras en anpassad undervisning utifrån individens behov. Med 
särskilda insatser ska särbegåvade snabbt få det stöd och den hjälp som krävs för att möjliggöra sin 
kapacitet. Linköpings skolor ska präglas av studiero i alla klassrum och en god arbetsmiljö och för att 
nå dit krävs en tydlig politisk riktning och vilja långsiktigt. Vi vill att ett nytt kunskapskontrakt 
upprättas mellan elev, vårdnadshavare och skola. Det ska det klargöras vad som är elevens ansvar, 
skolans ansvar, lärarens ansvar och vilken vårdnadshavarens roll är.  

Kunniga och engagerade lärare krävs för att eleverna ska nå kunskapsmålen. För att fler skall vilja 
utbilda sig till lärare och får att få utbildade lärare att stanna kvar i yrket behöver vi säkerställa att vi 
är en attraktiv arbetsgivare både vad gäller arbetsmiljö men även att vi ligger i framkant inom 
skolutveckling. Genom förbättrad arbetsmiljö och högre löner stärker vi läraryrket i Linköping. Med 
heltidsmentorer ser vi till att avlasta lärarna och ger dem tid och möjlighet att göra det de är bäst på, 
att undervisa eleverna. Så säkerställer vi att Linköpings skolor är en arbetsplats man vill till, inte bort 
ifrån.  

För att rektorer och förskolechefer skall kunna fungera som pedagogiska ledare behöver vi avlasta 
dem från deras administrativa uppgifter. Detta för att de ska kunna fokusera på det pedagogiska 
ledarskapet och leda sin verksamhet mot en ökad måluppfyllelse. Rektorerna vet bäst hur de sköter 
sin verksamhet. Det är viktigt att förtydliga styrkedjan så att rektorer och förskolechefer tillåts vara 
chefer i sin verksamhet. 

Den psykiska ohälsan ökar bland våra unga. Elevhälsan ska stärkas och vi ska arbeta hårt för att 
minska den psykiska ohälsan. 

Vi ser idrotten som en integrerande faktor. För att öka integrationen inom Linköpings gymnasieskolor 
och samtidigt höja statusen på yrkesprogram vill vi bygga ett idrottsgymnasium med både yrkes- och 
högskoleförberedande program där elever från olika bakgrund och miljöer kan mötas.  

Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en bra start i livet och att få växa upp under trygga 
förhållanden. Barn och ungas uppväxtvillkor påverkar förutsättningarna för hur vår kommun och 
samhället i stort utvecklas. Hur man har det i hemmet och under uppväxten påverkar vår hälsa och 
livskvalitet. Barnomsorgen och förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
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fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande barnomsorg möjliggör för föräldrarna att 
arbeta, studera eller söka jobb men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds för sin 
skolgång. För att uppnå detta måste vi avlasta personalen i förskolan med mer stödpersonal. Vi 
behöver också tydliggöra olika roller inom förskolan samt säkerställa pedagogisk utvecklingstid för 
förskollärare. Barn och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola där 
respekt för barnets behov är grundläggande. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och 
önskemål. Därför behövs större flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Vi ser gärna fler alternativ 
och är villiga att pröva nya lösningar, t.ex. att låta personal överta och driva förskolor. 

Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer 
som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov. Vi vill därför prioritera mindre barngrupper 
framför att barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds fler timmar i förskola eller annan 
pedagogisk omsorg. För att bättre kunna tillgodose varje barns behov behöver vi se över beslutet om 
utökad tid i förskolan. 

Antalet barn och elever kommer att öka kommande åren. Tillgången till bra förskolor och skolor med 
en god miljö för barnen och eleverna är mycket viktigt. Nya förskolor och skolor måste byggas men vi 
måste också bli bättre på att nyttja redan befintliga lokaler.  

Vuxenutbildning är viktig för Linköpings utveckling och därför vi behöver en väl utbyggd 
vuxenutbildning för de som vill förbättra sina grundkunskaper, specialisera sig inom ett yrke eller 
förbereda sig för högskolestudier. Vi vill därför fortsätta att satsa på en vuxenutbildning av kvalitet.  

Linköping är en kommun där nästan var femte invånare är student. Det ställer krav på möjligheter till 
samverkan inom flera områden. Vi vill utveckla modeller i samverkan med universitet och näringsliv 
för att ta vara på studenterna. Linköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att få 
studenterna att stanna kvar i kommunen efter avslutade studier. Ett centralt område är inom 
lärarutbildningen där vi från kommunens sida behöver bli bättre på att fånga upp blivande lärare 
redan under deras studietid.  

Vi vill: 

• Förbättra lärarnas arbetssituation. Detta ska främst göras genom att anställa 
heltidsmentorer. 

• Ge rektorer/förskolechefer mer tid för kärnuppdraget – att leda den pedagogiska 
verksamheten genom att avlasta dem från deras administrativa uppgifter och ansvar för 
lokaler.  

• Anställa stödpersonal inom förskolan. 

• Stärka elevhälsan och arbeta för att minska den psykiska ohälsan. 

• Förbättra undervisning för särbegåvade.  

• Bibehålla befintliga profiler och utöka dessa på våra grundskolor.  

• Ansöka om spetsutbildningar när det är möjligt.  
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• Göra läraryrket mer attraktivt genom att prioritera lärarna i kommunens löneöversyn. 

• Stötta rektorer som vill införa särskilda ordningsregler utifrån skolans behov.  

• Att ett kunskapskontrakt upprättas mellan elever, lärare och vårdnadshavare som klargöra 
vilket ansvar respektive person har för elevens skolgång. 

• Avlasta lärare och rektorer genom att inrätta tjänster för klagomålshantering.  

• Utreda möjligheten till fördröjd skolstart och skiftgång på de kommunalt drivna 
gymnasieskolorna.  

• Att Kungsbergsskolan förblir en högstadieskola.  

• Bygga ett idrottsgymnasium med yrkesprogram och högskoleförberedande program.  

• Att Birgittaskolan ska vara en renodlad gymnasieskola.   

• Att mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga och arbetslösa 
erbjuds fler timmar i förskola eller annan pedagogisk omsorg.  

• Öka valfriheten och alternativen inom barnomsorgen. 

• Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid som tar hänsyn till familjers arbetssituation. 

• Säkerställa pedagogisk utvecklingstid för förskolelärare. 

• Fortsätta satsningen på vuxenutbildningen/SFI och stärker den genom ökad flexibilitet, 
samverkan med yrkesprogram och företag, tydliga krav, individfokus och sätta svenska 
språket i centrum. 

• Möta de krav som idag ställs på vuxenutbildningen genom att verka för möjlighet till särskilt 
stöd, studiehandledning och digitala läromedel.  

• Att Linköpings kommun fortsätter sträva efter att vara en bra studentstad. 

• Satsa på sommarjobb för skolungdomar. 

• Avvakta med ”Rätt till heltid” inom utbildningsförvaltningen för att på så sätt utgå från 
verksamheternas önskemål.  
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Linköping - en levande kultur-, fritids- och idrottskommun 

Linköping ska vara en öppen, levande och modern kultur-, fritids- och idrottskommun. Kommunen 
ska präglas av ett rikt kulturutbud och ett varierande och brett idrottsliv.  Vi vill att idrotten och 
kulturen fortsatt ska ha förutsättningar att hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. Däremot tror 
vi att det finns potential att hitta en högre grad av självfinansiering. Detta kan möjliggöras genom 
utvecklat samarbete och samverkan med civilsamhället och näringslivet. Linköping behöver vara en 
attraktiv kommun med hög livskvalitet för dess invånare, men också för att attrahera nya invånare, 
kompetens och företag samt locka och behålla studenter. 

Fristående kultur- och föreningsverksamheter ska uppmuntras och ha gynnsamma och förutsägbara 
villkor att verka på i Linköping. Byråkrati och regelverk som utgör hinder ska förenklas för att frigöra 
kraften i de fristående verksamheterna. När Linköping växer och utvecklas är det viktigt att kulturen, 
fritiden och idrotten finns med i planeringen av nya eller växande områden. 

Tankens och ordets frihet är grunden i en demokrati. Kulturen måste få vara fri i Linköping. Stöd till 
kulturen ska i första hand skapa förutsättningar för utövande och utbildning och för att 
tillgängliggöras för en så bred publik som möjligt. Med ett utvecklat och rikt kulturliv, skapas inte 
bara ett attraktivt samhälle, då lär sig också alla kulturlivets aktörer, på ett helt omärkligt sätt 
samarbete och utvecklar sin empatiska förmåga. Egenskaper som ett samhälle inte klarar sig utan. 
Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för 
framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att 
växa som empatiska och inkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop 
gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle. Vi är stolta över det vi 
kan leverera i kulturutbud och vill värna det, men tror att det finns utrymme att öka kulturens 
självständighet från politiken. När den offentliga kulturen väljer att konkurrera med den privata finns 
det risk för att konkurrensen snedvrids och det blir en fråga om konkurrens på olika villkor. 
Kommunen ska undvika situationer där ideella eller kommersiella aktörer riskerar att begränsas eller 
konkurreras ut. 

Idrotten bidrar till högre livskvalitet genom att den ger hälsa, motion, upplevelser, gemenskap och 
uppfyller drömmar. Idrottande och motionerande stärker människors fysiska och psykiska hälsa. Den 
sparar samhället resurser inom vård och omsorg. Vi vill också värna om ett starkt föreningsliv och 
fånga det ideella engagemanget. Det bidrar till att bygga starkare närsamhällen och främjar 
demokratin.  

Oavsett var i Linköping man bor ska alla barn och ungdomar ha samma förutsättningar att utöva sin 
idrott. Att idrotten är jämställd utifrån resursfördelning och tillgänglighet är viktigt för en modern 
kommun som Linköping. Människor med funktionsvariationer ges förutsättningar att känna sig 
inkluderade i idrotten och föreningslivet. 

Spontanidrotten utanför föreningslivet växer i dagens samhälle och Linköping ska ge goda 
förutsättningar för människor i att kunna motionera, idrotta och röra på sig. Anläggningar för 
spontanidrott ska vara säkra och trygga miljöer för alla. 
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Linköping ska också vara en kommun där elitidrotten får sin givna plats i symbios med breddidrott. 
En framgångsrik elitidrott ger positiva upplevelser och förebilder som kan stimulera fler att bli fysiskt 
aktiva, inte minst barn och unga. 

Att stödja civilsamhället och föreningslivet är en viktig del av varje kommuns arbete, vad människor 
gör på sin fritid ses ofta som det verkliga livet. Därför blir det viktigt att förenkla och bistå så att 
denna fritidsaktivitet blir möjlig. Vägen till en modern fritidsverksamhet för barn och unga utgår från 
ökat samarbete och samverkan mellan skola, fritidsverksamhet och föreningslivet. 
Fritidsverksamheten ska utgå från barn och ungdomarnas behov och intressen.  

Vi vill: 

• Värna de klassiska konstarterna. En hörnsten är att utveckla kulturella institutioner, som 
skolan, museer, konsthall, bibliotek, stadsteater, orkester, dessa verkar inte bara som 
producenter och inspiratörer, utan ger genom sitt varande en stadga och tyngd åt kulturlivet 
och kommunen. 

• Att muséernas verksamhet i Linköping genomlyses. Genomlysningen ska inte minst fokusera 
på hur de viktigaste historiska händelserna och byggnaderna i Linköpings historia ges högre 
prioritet i muséernas totala berättelse om denna historia. 

• Skapa förutsättningar för mer lokal kulturproduktion. 

• Infrastrukturen för den kommersiella kulturen ska förbättras. 

• I Linköping har biblioteken en central roll för att alla medborgare ska ha tillgång till litteratur 
och annan kultur, samt för att uppmuntra till läsning och bildning.  

• Utveckla Friluftsmuseet i Gamla Linköping, med syfte att göra besöksmålet och 
museiverksamheten mer attraktivt med högre grad av självfinansiering. 

• Att Kulturskolan får fortsätta att utveckla sin verksamhet, i närmare samverkan med skolan. 
På så sätt breddar vi målgrupperna och främjar integrationen.  

• Fortsätta bygga effektiva fullstora idrottshallar och -anläggningar sett till funktion och behov 
för ett växande Linköping. 

• Utveckla en modell för byggande och drift av idrottsanläggningar utifrån samverkan 
kommun, näringsliv och föreningsliv. Hämta inspiration och framgångsexempel från andra 
kommuner. 

• Etablera en flerfunktionsanläggning utifrån samverkansmodell med koppling till ett 
idrottsgymnasium och idrottskluster. 

• Säkerställ kommunal jämställdhet inom idrotten sett till stöd och tillgänglighet. All kommunal 
sponsring inom Linköpings kommun och kommunala bolag sker jämställt.  
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• Utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för ökat 
idrottande, motion och rörelse hos barn och unga. 

• Linköpings kommun gör en genomlysning och ett omtag när det gäller fritidsverksamhet för 
barn och ungdomar i åldern 10-25 år. Det görs utifrån ett tydligt barn och 
ungdomsperspektiv samt gynnar föreningslivet i högre grad. 

• Föreningsstödet i kommunen ska demokratisäkras så att inte antidemokratiska föreningar 
och organisationer ges bidrag. 
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Omsorg med kvalitet och människan i centrum  

Omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Alliansens utgångspunkt är att varje 
person bäst känner sina egna behov och därför ska möjligheten till inflytande och valfrihet vara stort. 
Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan 
tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen stärka förutsättningarna för goda relationer 
med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, religiösa samfund och 
andra ideella krafter.  

Allians för Linköping vill skapa nya välfärdstjänster i alla delar av kommunens verksamhet. Vi gör 
därför omfattande satsningar på service- och assistenttjänster inom skolan, barnomsorgen, 
socialtjänsten, äldreomsorgen och övrig omsorgsverksamhet. Redan nu har vi svårigheter att hitta 
kompetent personal för att täcka upp de behov som finns i kommunen. Samtidigt ser vi att personal 
med flerårig eftergymnasial utbildning genomför uppgifter som andra personalgrupper skulle kunna 
genomföra. Vi behöver avlasta utbildad personal för att ge dem mer tid till sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter. Vi tror också att en omfattande administrativ avlastning kan bidra till att öka 
kvaliteten i verksamheterna, stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och öka chanserna att 
kunna rekrytera utbildad personal.  

Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara 
tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och 
materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd 
med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av 
boendeformer.  

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Vi vill därför att kommunen 
ska satsa på äldres mat och måltider. God och vällagad mat samt möjlighet att påverka menyn är 
viktigt för livskvaliteten, detta vill vi göra genom att t.ex. bygga tillagningskök på plats i 
äldreboenden. 

Vi vill bygga ett Linköping där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett 
aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha 
tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att 
ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar för Alliansen. 
Faktum är att omsorgen i Linköping har blivit ojämlik och fler äldre dör ensamma. Nöjdheten i särskilt 
boende, som en gång varit högst bland jämförbara kommuner har sjunkit. Vi vill att alla 
Linköpingsbor ska kunna känna sig trygga inför sjukdom eller ålderdom och veta att hjälpen finns där 
när man behöver den. För oss är inte det viktiga vem som utför omsorgen utan det viktiga för oss är 
att den lever upp till högt ställda krav och att personalen som arbetar inom omsorgen har rätt 
utbildning och erfarenhet. Kvaliteten och förutsättningarna ska inte skilja sig mellan privata och 
offentliga utförare. 

De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge tryggheten kan garanteras. Allians för Linköping 
vill på olika sätt underlätta denna önskan och samtidigt erbjuda en mångfald av andra 
boendealternativ då behovet uppstår. Äldre är ingen homogen grupp, i den finns friska äldre, äldre 
med ett begränsat behov av stöd, men också äldre med stora omsorgsbehov. Från och med år 2020, 
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då den stora fyrtiotalsgenerationen börjar komma upp i 80-årsaldern, förväntas efterfrågan på olika 
bostäder för äldre årligen att stiga. Det är därför en gemensam uppgift för kommunens alla berörda 
nämnder och styrelser att redan idag börja planera för att på ett effektivt och samtidigt lyhört och 
individanpassat sätt kunna möta denna efterfrågan. De boendeformer som erbjuds kommunens 
äldre ska vara anpassade efter den enskildes behov.  

Linköping har gått från att vara en av de mest generösa kommunerna till att bli mer strikta när det 
gäller att bevilja platser på serviceboende. Detta vill Allians för Linköping vända kommande 
mandatperiod. 

Alliansen vill skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen i kommunen som sänker trösklarna in i våra 
egna verksamheter och ger fler vägar in på arbetsmarknaden. Inom äldreomsorgen finns t.ex. behov 
att avlasta ordinarie personal med vårdserviceteam. Fokus ska vara att få nyanlända och andra 
personer som står långt från arbetsmarknaden att kunna få arbetsträning/praktik på olika 
kommunala arbetsplatser. I första hand gäller detta de särskilda boendena, där man ska få utbildning 
i och hjälpa till med uppgifter som städning, tvätt, matlagning, disk mm. På det här sättet får man 
naturliga arbetsuppgifter och språkträning, samtidigt som man avlastar ordinarie personal från olika 
uppgifter. Detta innebär i sin tur att den ordinarie personalen kan ägna sig mer åt omvårdnad och 
inte minst sociala aktiviteter för våra äldre. 

Vi vill: 

• Utreda möjligheterna att införa lagen om valfrihetssystem, LOV, i fler delar av omsorgen för 
att varje person själv ska kunna välja utförare samt möjliggöra för privata utförare att bedriva 
boende i egen regi. 

• Höja kvaliteten på upphandlingar i omsorgen i avvaktan på utredning om att införa Lagen om 
valfrihetssystem (LOV). 

• Att kommunen tillsammans med entreprenörer och investerare utveckla välfärden 
exempelvis genom innovationsupphandlingar och fler alternativ inom omsorgen. 

• Sträva efter att vara ett föredöme vad gäller att anställa personer i vårdarbetet som i 
dagsläget står utanför den reguljära arbetsmarknaden, t.ex. nyanlända och 
långtidsarbetslösa.  

• Att kommunen ska minska köerna till boende för personer med funktionsnedsättning och 
uppfylla lagens krav på maximal väntetid.  

• Avlasta medarbetare från dokumentation och administrationsbörda genom att växla upp 
digitaliseringen och anställa administrativa assistenter.   

• Förbättra måltidssituationen, både maten och miljön runt om, så att den är en positiv 
upplevelse i alla våra verksamheter t.ex. genom att bygga tillagningskök på plats i 
äldreboendena. 

• Att Wi-Fi installeras på alla kommunens äldre- och LSS-boenden. 
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• Öka användandet av välfärdsteknologi såsom exempelvis nattkameror och 
geopositioneringslarm. 

• Inrätta vårdserviceteam som avlastar vårdpersonalens arbetsuppgifter, exempelvis 
administrativa tjänster, service i form av transporter och städning. 

• Sträva efter en ökad kontinuitet inom hemtjänsten så att brukaren känner 
hemtjänstpersonalen som kommer, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs 
på samma eller liknande sätt. 

• Öka krisberedskapen inför svåra yttre påfrestningar på alla kommunens boenden. 

• Införa ett anhörigbidrag till de som vårdar och stödjer närstående som har 
funktionsnedsättning. 

• Att det finns tillgång till rehabilitering och de hjälpmedel som den äldre behöver för att klara 
av sitt dagliga liv. 
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Linköping – en trygg kommun 

Linköping är generellt sett en trygg kommun, men vi vet att många invånare, framförallt kvinnor och 
äldre, undviker vissa platser kvällstid. Det begränsar människors rörlighet. För att en kommun ska 
vara attraktiv krävs det att medborgarna betraktar den som trygg. Att bygga ett samhälle där 
människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa 
naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet 
och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit 
till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I 
föreningsengagemang fostras vi till tillit, ansvarstagande och civilkurage. Vi tror också att kommunen 
kan flytta delar av vår förvaltning och att fler av våra bolag skulle kunna ha sina kontor utanför 
stadskärnan. Det bidrar till minskade kostnader och bidrar till att skapa folkliv i hela kommunen.  

För att öka tryggheten i kommunen behöver vi också ha fokus på att skapa en trivsam och ren 
kommun. Vi vill höja ambitionerna för att bekämpa nedskräpning och skadegörelse. Samarbetet med 
polisen behöver förbättras. Polisen måste förstärka sina insatser samtidigt som kommunen 
kompletterar med flera ordningsvakter och väktare som är i tjänst under kvällar och nätter. 
Trygghetskameror ska installeras på särskilt brottsutsatta platser. Genom att snabbt åtgärda 
skadegörelser och klottersanera bidrar vi till känslan av att ingen kommundel lämnas att förfalla.  

Sedan millennieskiftet har dessvärre grovt kriminella ungdomsgäng blivit ett fenomen i Sverige. 
Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen 
är aktiva. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där vårdnadshavare känner svag 
samhörighet med samhället. Därför krävs kraftfulla insatser för att förebygga uppkomsten av 
parallellsamhällen som inte omfattas av rättssamhället. 

Vi vill: 

• Klotter och trasig gatubelysning ska omedelbart avlägsnas för att minska otryggheten. 

• Att trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika 
att otrygga miljöer skapas. 

• Stötta frivilligorganisationer som verkar för ökad trygghet och säkerhet, t.ex. genom 
nattvandring och grannsamverkan.  

• Utökat samarbete mellan polis, näringsliv, föreningslivet och kommunen i det 
brottsförebyggande arbetet. 

• Att tillsammans med kommunens socialtjänst, polis och skola förebygga och motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

• Utskott för medborgardialog ska ges ett särskilt ansvar och budgetmedel för arbeta med 
trygghetsfrågor i sina respektive områden.  

• Införa fler trygghetsvärdar, ordningsvakter och väktare. 

• Installera trygghetskameror på särskilt brottutsatta platser.  
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Ett utökat samarbete med civilsamhället i Linköping 

Det civila samhället, människornas frivilliga organisering, är en fundamental del av varje väl 
fungerande demokrati och välfärdsstat. Det är viktigt för personlig utveckling, social hållbarhet, 
integration, demokratisk fostran och kreativt skapande. Det utgör därför ryggraden i ett öppet 
samhälle och en långsiktigt hållbar demokrati. Det solidariska ansvaret att förbättra människors 
livsmöjligheter kräver ett samspel mellan det offentliga och civilsamhällets medmänskliga nätverk. 
Människor måste uppmuntras och tillåtas vara med och bygga nätverk som kan nå fler och bidra till 
välfärden. Det civila samhället måste ha en självständig roll, bortom både staten och privata företag. 
Allians för Linköping vill se en kommun där civilsamhällets organisationer gör skillnad för ökad social 
sammanhållning och trygghet. 

Vi vill: 

• Att civilsamhället ska vara en naturlig samarbetspartner, för att kunna skapa fler kontaktytor 
och ge ett bättre stöd till våra kommuninvånare. 

• Stötta frivilligorganisationer som verkar för ökad trygghet och säkerhet, t.ex. genom 
nattvandring och grannsamverkan.  

• Utökat samarbete mellan polis, näringsliv, föreningslivet och kommunen i det 
brottsförebyggande arbetet. 
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Ett växande Linköping 

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Stora krav ställs på samhällsplaneringen 
när kommunen växer, när nya stadsdelar planeras och när trafiken och miljökraven ökar. Därför vill 
Alliansen se ett ökat fokus på helheten. 

Bostadsbyggandet i Linköping behöver hålla en hög nivå. Kommunens viktigaste uppgift är att skapa 
förutsättningar för att byggandet ska kunna hålla en jämn takt, då behöver byggandet vara 
konjunkturanpassat med större kommunala insatser vid lågkonjunktur. Alliansen vill att fler får 
möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende. Klyftan mellan de som äger och de som hyr 
sin bostad måste minska. Andelen nyproducerade villor och radhus är låg. Trots rekordhöga hyror 
finns det idag många hushåll som inte har något annat val än att hyra sin bostad eftersom deras 
förutsättningar inte tillåter den egeninsats som det fåtal villor/radhus på marknaden medför. Därför 
vill vi se en lokal egnahemsstrategi som ger fler möjligheten att äga sitt eget boende. 

När det gäller hyresrätterna är ett stort problem att många inte kan hitta en bostad som de har råd 
att hyra. Alliansen vill främja byggnation av bostäder med lägre hyror. Vi vill se nya bostadsområden 
som är integrerade och innehåller såväl bostadsrätter, hyreslägenheter och äganderätter. I kvarter 
med dominans med hyreslägenheter skall möjlighet finnas för Stångåstadens hyresgäster att ombilda 
till bostadsrätter. 

En fungerande trafikplanering kan inte handla om enskilda trafikslag, utan måste säkerställa att alla 
trafikslag samspelar. Framförallt måste trafikplaneringen fokusera på tillgänglighet och 
framkomlighet för alla de människor som utgör Linköping och inte skambelägga nyttjandet av olika 
trafikslag. Alliansen vill nu satsa på att öka framkomligheten i kommunen och då framförallt tätorten. 
Vi vill säkra att innerstadens målpunkter ska vara nåbara för alla trafikslag. 

De senaste åren har tillgängligheten till parkeringar i stadskärnan upplevts som ett stort problem, 
både av näringsidkare och allmänhet. För att råda bot på detta vill vi jobba med tillgänglighet och 
smarta lösningar. Detta vill vi dels göra genom fortsatt arbete med digitalisering, men även genom 
ett större samutnyttjande av redan befintliga parkeringar. Samtidigt ser vi att de nya parkeringar som 
tillförs lokaliseras under jord. 

Linköping har en lång tradition som cykelstad och idag genomförs en stor del av alla resor med cykel. 
Alliansen vill fortsatt hålla en ambitiös nivå på cykeltrafik. Vi vill se satsningar som tydligt riktar sig 
mot att stärka det befintliga cykelnätet och bygger vidare på det. Satsningar ska underlätta ett 
kontinuerligt flöde och underlätta i vardagen för de som cyklar. 

Alliansen har som uttalat mål att minska på regelkrånglet, både mot företagare och allmänhet. Som 
ett led i detta ska Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt arbeta med 
regelförenklingar och regelbundna uppföljningar göras. Som ett tydligt område kan nämnas 
förenklade regler för byggande på landsbygd. Vi ser gärna olika former av pilotprojekt för att utmana 
gällande regelverk. Detta kan handla om bygglovsbefriat byggande eller om generösare tolkningar av 
strandskyddsregler. Även i tätorten vill vi skapa möjligheter för en modern förtätning av innerstaden, 
såsom kompletteringsbyggande och inredning av befintliga vindsvåningar. 
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Linköping är en kommun där väldigt mycket sker just nu och det anstränger självklart resurserna och 
gör att prioriteringar är helt nödvändiga. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att kommunen har 
planmonopol och en enskild sökande är helt utlämnad till plankontorets kapacitet. Byggande är 
konjunkturkänsligt och en uppskjuten planstart kan vara skillnaden mellan att ett hus blir byggt eller 
att det läggs i malpåse. Därför vill Alliansen se nya arbetsmetoder för att korta planköer samtidigt 
som fler planer hanteras. Kommunens planprocess måste förenklas. Vi vill genomföra fler projekt 
med byggherredrivna planprocesser. Möjlighet ska finnas att anlita av kommunen godkänd 
planprojektledare som kan hantera hela planprocessen fram till samråd.  Vi vill också att krav ställs 
på den byggherre som tar kommunal plankapacitet i anspråk att man inom en snar framtid 
förvekligar den framtagna planen. Den kommunala markanvisningen i Linköping har traditionellt varit 
transparent och konkurrensutsatt, denna princip skall även gälla när kommunala bolag avyttrar mark. 

För bilden av Linköping är det väsentligt att stadsmiljön håller hög kvalitet. Vi vill höja nivån på 
offentlig miljö, åtgärda rostiga lyktstolpar, klotter, och hålla hög nivå på parkytor. Vi vill utveckla 
Tinnis med dess badsjö till att bli en trevlig och användbar mötesplats. 

När Linköping fortsätter att växa är det viktigt att understryka att detta ska gälla hela kommunen. 
Tätort och landsbygd ska ha lika hög prioritet och nya arbetssätt för att hantera detta i det interna 
arbetet ska tas fram. Ingen sökande ska få besked att planstart kan ske flera år fram i tiden. 
Kommunen har inte råd att som tidigare breda ut sig över en allt större geografisk yta. Vi måste bli 
bättre på att hushålla med den markresurs som vi har. I detta är det då viktigt att befintlig 
jordbruksmark används klokt och att byggnation på sådan mark undviks så långt det är möjligt och 
alltid ställas i relation till mål om självförsörjningsgrad och krisberedskap. 

Handeln och stadslivet genomgår en strukturomvandling. Därför är det viktigt att kommunen har en 
positiv och tillåtande attityd gentemot näringsidkare i staden. Kravet på att ordna lokaler i 
bottenvåning vid nybyggnation skall anpassas efter det marknadsmässiga behovet. 

Kommunen skall ha en generös och inbjudande inställning till de som bedriver och vill bedriva 
verksamhet i Linköpings kommun. En del i ett gott näringslivsklimat förutsätter att kommunen 
bemöter nya initiativ i positiv anda. De möjligheter som lagrummen ger ska användas i syfte att 
främja företagande och nya idéer. 

Vi vill: 

• Öka utbudet av småhus samt lägenheter med lägre hyresnivå. 

• Hålla en hög takt i bostadsbyggandet. 

• Satsa på lösningar för att underlätta trafiksystemet. 

• Driva en politik för alla trafikslag. 

• Se en bättre tillgänglighet till centrum. 

• Öppna hela Hamngatan och Tullbron för biltrafik. 
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• Fortsätta att satsa på cykelfrämjande åtgärder, men satsa där pengarna gör mest nytta. 

• Se fler underjordlösningar för parkering samt utveckla möjligheterna till samutnyttjande av 
parkeringar. 

• Vid anläggandet av parkeringsytor är det viktigt att ta särskild hänsyn till ytor för personer 
med funktionsnedsättningar. 

• Driva på utvecklingen av autonoma trafikmöjligheter i Linköping. 

• Förenkla bostadsbyggande på landsbygden. 

• Förenkla planprocessen, samt möjliggöra för fler byggherredrivna planprocesser. Vi vill även 
skapa Möjlighet att anlita av kommunen godkända planprojektledare. 

• Att kommunen tar fram en ny egnahemstrategi. Man bör kunna äga sitt boende i större 
omfattning. 

• Främja fler, gärna lokala, byggherrar. 

• Vi vill se ett öppnande av Slottsträdgården där den blir en del av ett större centralt parkrum i 
den gamla kulturdelen av Linköping.  

• Vi vill se en vidare utveckling av Västra Valla och bättre koppla ihop Mjärdevi, Lambohov, 
Universitetet, Djurgården och Vallastaden. Vi vill ta tillvara på nytänkande och tillåta nya 
lösningar i området. Låta fler vara med och bidra till att utveckla byggandet. 
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Ett klimatsmart Linköping  

Alliansen initierade arbetet med att göra Linköping koldioxidneutralt till 2025. Arbetet har inte 
fortskridit i den takt det hade behövt göra, vilket har gjort att målet nu är svårt att nå, men inte 
omöjligt. För att lyckas med denna oerhört tuffa ambitionsnivå måste energieffektiviseringen nu ta 
ordentlig fart. Vi behöver också se över möjligheterna till minusutsläpp för att kunna nå målet om 
koldioxidneutralitet 2025.  

Som en del i att nå målet om koldioxidneutralitet vill vi starta försök med minusutsläpp genom 
koldioxidlagring (av koldioxidutsläpp från biomassa) samt öka byggandet av hus i trä för att där binda 
ytterligare CO2.  

Alliansen vill att den fossila energin ska fasas ut. Vi ska ha som mål att producera minst lika mycket el 
från förnybara och återvunna material som vi konsumerar. Vi vill se en fortsatt utbyggnad av solels- 
och vindkraftsproduktionen samt effektivisering av vattenkraften.  

Linköpings kommun ska fasa ut engångsartiklar i plast. 2020 skall engångsartiklar i plast vara helt 
förbjudna i kommunens verksamheter. Vi vill att detta arbete ska göras tillsammans med de gröna 
näringarna med fokus på att hitta nya, gröna alternativ till plastartiklar. 

För Alliansen har naturen ett egenvärde och människors möjlighet att ta del av den måste 
säkerställas. Kommunens naturvårdsarbete ska även fortsättningsvis hålla en för Sverige hög 
standard. Arbetet ska inriktas mot att stärka skyddet för den biologiska mångfalden och 
tillvaratagandet av värdefulla naturmiljöer. Vi ska också säkerställa att fler människor kan få åtnjuta 
den vackra natur vi tillsammans har till förfogande.  

Vi behöver också säkerställa vattnets kvalitet. Rent vatten är inte bara viktigt för människor, utan 
även för den biologiska mångfalden. Fisken är beroende av öppna vattenvägar, där den kan vandra 
fritt. Rent vatten är en grundläggande förutsättning för livet, både på landet och i staden.  

Vi behöver också agera mot invasiva främmande arter då dessa räknas som ett av de absolut största 
hoten mot biologisk mångfald. De kan orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt 
människors och djurs hälsa. Det finns även etablerade arter som orsakar stor skada vars effekter vi 
behöver agera mot, exempelvis skarven. 

Linköpings kommuns framgång i miljö- och klimatarbetet har byggt på samsyn och långsiktighet. 
Därför behöver vi hitta former för hur klimatarbetet kan ske i forum där även oppositionen finns 
med. Vi vill skapa ett klimatråd kopplat till det strategiska utskottet som arbetar tydligt mot målet 
om koldioxidneutralitet 2025 där alla kommunalråd är involverade i arbetet. Klimatrådet ska ha fasta 
tider, ett antal gånger/år, då miljö- och klimatarbetet gås igenom och strategiska diskussioner förs. 
Till detta klimatråd anser vi att man behöver koppla akademisk kompetens och näringslivserfarenhet.  

Vi vill fokusera kommunens internationella samarbeten på några få områden, där miljö- och 
klimatområdet är ett. Vi vill även fokusera mer på närområdet, än långväga samarbeten. T.ex. EU och 
Östersjöområdet. 
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Vi vill ta fram en trafikplan som optimerar trafikflödena för att minska utsläpp från bilar och bussar, 
genom bättre trafikflöden och en bättre sammanhållen strategi för gångare, cyklister, bilister, bussar 
och varutransporter. 

Vi vill bidra till att säkra kapacitet i elnätet. Om man ska klara omställningen till ett grönare Linköping 
utan fossila bränslen behöver vi säkerställa kapaciteten i och kvaliteten på elnäten. En del i detta kan 
vara att få fler att vara småskaliga elproducenter. 

Vi ställer oss bakom Agenda 2030 och de globala målen och vill se ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Linköping. 

Linköpings miljö- och klimatarbete måste kännetecknas av teknikoptimism och nyfikenhet. Alliansen 
vill se ett generellt arbetssätt på förvaltningar och i bolag som har en öppen och tillåtande attityd för 
nya lösningar. Förvaltningar och bolag ska kunna utgöra testbädd för miljöteknikföretag. Det finns 
många enkla lösningar som förvaltningarna aldrig mäktar med att ta tag i. Här finns samtidigt 
möjlighet till nya affärsmöjligheter och nya företag. Kommunen ska kunna understödja framväxten 
av den cirkulära ekonomin och delningsekonomin. Detta är ett område som redan idag växer, men 
kommunen kan ge det bättre skjuts.  

Ett exempel på hur kommunen har varit katalysator tidigare är bilpooler, och idag ser vi hur de växer 
så det knakar i Linköping. Med vår teknikoptimism och kommunens teknikprofil så borde detta falla 
bra ut. Det handlar inte om att kommunen ska starta massa delningstjänster, såsom elcykelpooler, 
utan om att skapa bättre förutsättningar för det. Det kan t.ex. handla om autonoma fordon och 
bioteknik. 

Mycket bra arbete görs i kommunen och vi vill fortsätta ha en hög ambitionsnivå inom miljö- och 
klimatområdet. Cykelsatsningar, kemikaliestrategin, samarbete med näringsliv och samarbete med 
skolor är några exempel. Förutom detta så bör vi hålla fast vid flera av de saker som görs, fast med en 
något annan inriktning. Vi vill även se ett tydligare arbete med digitalisering kopplat till kommunens 
hållbarhetsmål. 

Vi vill: 

• Att miljö- och klimatarbetet är ett av kommunens prioriterade områden. 

• Underlätta byggande i trä. 

• Se försök med koldioxidlagring. 

• Fasa ut engångsartiklar i plast till 2020. 

• Fasa ut den fossila energin. 

• Kommunkoncernens totala produktion av el från förnyelsebara eller återvunna material ska 
motsvara den totala elkonsumtionen i Linköping. 

• Arbeta för att kommunen når målet om CO2-neutralitet 2025. 
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• Värna den biologiska mångfalden och ta krafttag mot invasiva arter. 

• Säkerställa tillgången till rent vatten. 

• Ha en teknikoptimistisk syn i miljö- och klimatarbetet. 

• Främja den cirkulära ekonomin och delningsekonomin. 

• Skapa ett klimatråd för strategiska diskussioner om kommunens miljö- och klimatarbete. 
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Livskraft i hela Linköpings kommun 

Linköpings kommun består till stor del av landsbygd, med en rik variation av skogsområden, 
odlingsmark, hagar och vattendrag. Tillsammans med tätorten bildar landsbygden en värdefull 
helhet. Landsbygden bidrar också till att vi kan leva hållbart, med närproducerade råvaror, naturvård 
och turism.  

Linköping ska vara en sammanhållen kommun med goda möjligheter att bo och leva i alla delar av 
den. Det ska finnas tillgång till bostäder, närhet till service och goda villkor för företagande. 

Över 20 000 personer bor på landsbygden i Linköpings kommun. Därför behöver hela Linköpings 
kommun utvecklas. Då behöver också inflytandet över byggande och företagande anpassas efter 
lokala behov. Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många stränder är ett sätt 
att utveckla landsbygden. Vi tror att det är möjligt att skapa en positiv utveckling i hela kommunen 
samtidigt som känsliga stränder skyddas och goda livsvillkor för djur och växter bevaras. 

Landsbygden erbjuder goda förutsättningar för en blomstrande besöksnäring, men då måste det vara 
enkelt att bygga ett café, en brygga eller anordna kanotuthyrning.  

Principen i områden utanför tätorterna som saknar detaljplan borde vara att det som inte 
uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet. Därtill bör det även finnas större frihet att få bygglov för 
samlad bebyggelse med flera hus i grupp utanför planlagda samhällen. 

En viktig pusselbit i kommunens planering är att säkerställa livskraft i hela kommunen. En tydlig del i 
detta arbete är att tillvarata den potential som redan finns i form av företagande på landsbygden 
inom bl.a. de gröna näringarna och livsmedelsproduktionen.  

För att säkerställa våra högt uppsatta mål om en levande kommun och fler möjligheter att bo och 
jobba i hela kommunen är det av yttersta vikt att den grundläggande infrastrukturen upprätthålls. 
Vägar, el- och telenät samt bredband ska ha en hög standard oavsett var i kommunen du bor. Därför 
är det viktigt att stödet till de enskilda vägarna också fortsätter. 

Utöver ökade resurser för bredbandsutbyggnad krävs andra insatser för att påskynda och underlätta 
utbyggnaden av bredband. En sådan är att öka samkanalisationen av kablar i marken. När 
bredbandsinfrastruktur samförläggs med annan infrastruktur, t.ex. vid bygge av vägar eller dragning 
av elkablar, bör detta ske för att byggande av samhällsinfrastruktur ska bli så kostnadseffektiv som 
möjligt. 

Det offentliga Sverige måste i sina livsmedelsupphandlingar leva upp till de krav som Sverige också 
har på sina lantbrukare. För att främja arbetet som de svenska lantbrukarna gör måste det offentliga 
köket ställa krav i sina upphandlingar som motsvarar svensk standard för djurskydd och miljöhänsyn. 
Därför vill vi se mer av lokalt och närproducerat i kommunens verksamheter. 

Äganderätten är viktig för sin egen skull, men framförallt för att den är en förutsättning för att 
skogen ska kunna leverera den CO2-nytta och de arbetstillfällen den gör. Skogen är oerhört viktig för 
svensk ekonomi och skapar jobb på landsbygden. Den ger också förnybar energi, som vi behöver för 
att möta klimathoten. Därför behöver skogsnäringen få rätt förutsättningar framöver. Skogen ger 
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jobb, och sågade trävaror från skogar i Linköpings kommun lagrar in stora mängder koldioxid i 
husbyggnationer varje år.  

Vi vill:  

• Att hela Linköpings kommun utvecklas. 

• Samförlägga bredbandsinfrastruktur med annan infrastruktur. 

• Förenkla byggande utanför detaljplanelagt område. 

• Se mer av lokalt och närproducerat i kommunens verksamheter. 

• Göra det enklare att bygga i strandnära lägen samtidigt som hänsyn tas till allemansrätten. 

• Värna äganderätten och se skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. 
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