
En närodlad 
politik för
Linköping

”Närodlad politik innebär närhet till beslut 
och att kunna påverka sin egen vardag. Den 
beskriver vår syn på var jobben skapas, och 
var makten ska ligga. Hur vi får en grön om-
ställning för ett hållbart samhälle och hur 
vi skapar tillväxt i hela kommunen.”

fyra viktiga områden för Linköpings framtid



Hållbar stadsutveckling
och närodlad demokrati

• Inrätta lokala geografiska nämnder. Flytta makt närmare medborg-
arna och ge boende beslutanderätt över frågor som trygghet och fritid.

• En modern cykelstad. Vi vill främja gång-, cykel- och kollektivtrafik 
med målet om en bilfri innerstad.

• En vacker stad. När det byggs måste vi ställa tuffa krav på arkitektur. 
Därför vill vi se ett arkitekturpolitiskt program.

• Fler grönområden. Vi vill se nya parker och stadsodlingar på kommu-
nal mark. Ge regelfrihet för gröna tak och väggar.

• Sveriges renaste stad. Vi vill satsa på att ha en ren stad där vi alla 
känner stolthet och trygghet.

en tillväxtvänlig 
miljöpolitik  

• Helt förnybar energiförsörjning. Vi vill utveckla kommunens ener-
giförsörjning till att vara helt förnybar senast 2030.

• En giftfri vardag för våra barn. Vi vill fasa ut alla giftiga kemikalier 
och hormonstörande ämnen ur våra förskolor och skolor senast 2018.

• Fossilbränslefri fordonsflotta. Kommunens egen fordonsflotta ska 
vara helt fossilbränslefri 2020.

• Ren luft i innerstaden. Vi vill ha Sveriges renaste luft i innerstaden. 
Därför vill vi endast tillåta transportfordon som går på förnyelsebara 
bränslen. 



Levande landsbygd 
och säker mat

• Grundläggande offentlig service i hela kommunen. Det ska vara 
möjligt att bo i hela kommunen.

• Fiberuppkoppling utanför tätorten. Vi lovar att fortsätta vår sats-
ning på att ha Sveriges bäst uppkopplade kommun.

• Bra kommunikationer i hela kommunen. Vi vill fortsätta satsa på 
stöd till enskilda vägar.

• Garanterat sund och säker mat. Vi kräver att all mat som serveras 
på kommunalt finansierad verksamhet producerats enligt svenska 
djurskyddskrav, är fri från onödig antibiotika och helst är närodlad.

Fler Företagare 
för fler jobb

• Stöd tillväxtmotorerna. Vi vill fortsätta stötta nya företag i kom-
munen. Vi vill även se en kraftsamling kring livsmedelsproduktion 
och matbranschen.

• Regional utbildningsfond. Vi vill skräddarsy regionala utbildningar 
och utbilda regional arbetskraft för att möta behovet när b.l.a Ost-
länken ska byggas.

• Inrätta ett socialt kontrakt. Vi vill se ett formaliserat samarbete 
mellan kommun, företagare, föreningsliv och enskilda individer för 
att skapa fler enkla jobb.



För mer information: centerpartiet.se/linkoping

Några av Centerpartiet Linköpings kandidater till kommunfullmäktige
Fr.v.: Robert Pettersson, Marie Gren, Muharrem Demirok, Yvonne de Martin, Lars Vikinge

Beslut ska fattas så nära 
människor som möjligt

Politiskt arbete med frågor som berör människors vardag kräver en tydlig kompass 
som pekar ut vad vi vill uppnå. Centerpartiet i Linköping brukar uttrycka det som:

• Lika möjligheter för alla människor att utveckla sina förmågor och att forma 
sina liv efter ens egna önskningar

• Grundtrygghet som ska ge alla ett skyddsnät, vid arbetslöshet, sjukdom eller 
utanförskap och en möjlighet att komma tillbaka till ett värdigt, gott liv 

• Hållbart nyttjande av naturens och jordens resurser och en hållbar männis-
kosyn, där människors behov av bekräftelse, hälsa, skapande och respekt från 
andra och från samhället är vägledande  


