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Vår politiska Grund 

Centerpartiet har ända sedan sin begynnelse för mer än hundra år sedan varit med och byggt 

Sverige, med ständigt ökande välstånd och uppbyggnad av allmän välfärd och som samtidigt 

slagit vakt om respekten för den enskildes frihet och ansvar, alltid med naturen och miljön som 

ledstjärna. Centerpartiet har alltid avvisat de ideologiska ytterligheterna. Istället har människors 

vardag varit huvudsaken för centerpartiska förtroendevalda. Man kan kalla det ett pragmatiskt 

förhållningssätt. Eller också kan man helt enkelt uttrycka det som att det är vardagsfrågor som 

är viktigast för människor, och att vardagsfrågor alltid varit Centerpartiets paradgren. 

Att vi är pragmatiska och avvisar ytterligheter innebär inte att vi saknar mål och visioner. 

Tvärtom kräver politiskt arbete med frågor som berör människors vardag en tydlig kompass 

som pekar ut vad vi vill uppnå. Vilka dessa mål är, eller vilka dessa vägledande principer är, kan 

formuleras på litet olika sätt. 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 människosyn, där människors 

behov av bekräftelse, hälsa, skapande och respekt från andra och från samhället är vägledande.   

Här nedan följer en genomgång av de frågor som vi upplever vara allra viktigast för oss som 

politiskt parti i Linköpings kommun att arbeta med, utifrån våra tre vägledande principer. 
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Arbetstillfällen – Jobb 

Ända sedan 1960-talet har trenden varit tydlig  De jobb som kräver mindre kvalificerad 

utbildning försvinner alltmer från Sverige till länder med lägre löner och sämre trygghet för de 

anställda. Som ett litet export- och frihandelsberoende land är det samtidigt vare sig önskvärt 

eller möjligt att försöka förhindra denna utveckling, som handlar om att öka produktiviteten i 

svensk industri för att bevara konkurrenskraften. En välmående exportbaserad industri är en 

förutsättning för skatteinkomster och ett samhälle med solidariskt uppbyggd välfärd. Samtidigt 

har denna utveckling medfört en allt tydligare tudelning av arbetsmarknaden, där allt fler 

människor hamnar utanför den ordinarie arbetsmarknaden och vid sidan av samhället. 

Ett sätt att möta denna utveckling har varit  och är - att satsa på utbildning för att fler ska klara 

sig på en arbetsmarknad med allt högre krav och för att få mer stimulerande arbeten.  För många 

människor med mer praktisk läggning skulle det vara lämpligare att få denna utbildning genom 

arbetsplatsförlagd praktik. Ett annat sätt är att genom ROT, RUT, sänkta arbetsgivaravgifter för 

ungdomar, sänkt restaurangmoms m.m. göra det enklare, billigare och mer lönsamt att anställa 

människor i   Det totala antalet jobb har också ökat under de borgerliga 

regeringsåren. Trots det har tudelningen och utanförskapet vuxit, bland annat p.g.a. att fler 

människor utan  kvalifikationer söker arbete.  

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Stöd tillväxtmotorerna och värdeskaparna i Linköpings kommun, inte minst de företag som arbetar 

nära universitetet med nya tjänster och högteknologiska produkter och inom 

livsmedelsproduktionen. 

 Vi föreslår ett formaliserat samarbete, ett socialt kontrakt mellan kommun, företagare, föreningar 

och privatpersoner för att öka antalet enkla jobb till våra långtidsarbetslösa. 

 Inför lärlingsplatser. Ett enkelt sätt för att hjälpa ungdomar i Linköpings kommun in på 

arbetsmarknaden.  

 Inrätta en regional utbildningsfond för att skräddarsy utbildningar och utbilda lokal arbetskraft. 

Det kommer krävas arbetskraft kopplat till de kommande stora byggprojekten som Ostlänken och 

Resecentrum 

 Satsa på livsmedels- och matbranschen. Utöver den högteknologiska sektorn har Linköping mycket 

goda förutsättningar att utveckla företagande inom livsmedelsproduktion, förädling och förtäring. 

Barn och unga 

Det kanske allra viktigaste området där principen om allas lika möjligheter i livet måste vara 

grundbulten, är förskolan och skolan. Samtidigt är det en oerhörd utmaning att alla barn, oavsett 

bakgrund, ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina inneboende förmågor. 
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Med vår närhet till vardagsfrågorna är vi glada över det fokus som nu hamnat på skolan. Vi vill 

skapa arbetsro för alla i skolan. Lärare ska få tid att vara lärare. Barn ska känna trygghet och 

harmoni i sin skolmiljö. Föräldrar ska känna trygghet att barnen får en bra utbildning, 

näringsrik mat och en social samvaro. 

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Fler lärare per barngrupp. Vi vill ge barnen bättre stöttning, bättre undervisning och ett tryggare 

klassrum. Vi vill skapa trygga varma miljöer där barnen lär sig mer, genom fler lärare. 

 Lugna skolmatsalar. Vi vill göra en kraftfull satsning på bullerdämpning och stämningsfulla 

lokaler. Det gör skillnad för både inlärning, resultat och trivsel. Miljön i skolmatsalarna har enorm 

inverkan på barnens stressnivå under dagen. 

 Inrätta en uppsökande verksamhet för att få fler familjer att utnyttja barnomsorgen. Det är under 

de första åren som ett barns grundläggande personlighet formas. Barn med svåra 

uppväxtförhållanden behöver mer vuxenkontakt. 

 Ge alla barn en start i sin bokhylla med en handfull barnböcker. Barns språkutveckling är nyckeln 

till lärande. Genom en litteraturkanon för barnböcker vill uppmuntra till mer kvalitetstid mellan 

barn och föräldrar och ge varje litet barn nya drömmar att drömma. 

 Ofullständig skola och ofullständiga betyg är ett stort hinder för att få ett arbete. Då krävs det en 

systematisk uppsökande verksamhet för att hitta och stödja de som riskerar att falla ut, eller redan 

har fallit ut ur skolan samt öka stödutbildningen. 

Äldre 

Omsorgskvalitet handlar om mänsklig värme och tid för mänsklig kontakt mellan personal och 

boende. Det handlar om höga kvalitetsmål och om möjligheten att påverka sin egen situation. 

Vi menar att det är viktigt att det finns såväl kommunalt och privat drivna boenden att välja på 

för att bibehålla en mångfald av alternativ och faktiska valmöjligheter. För Centerpartiet är 

nyckeln bra och professionell styrning med tydliga kvalitetskrav. Det garanterar oss en mångfald 

av seriösa och långsiktiga aktörer, som också har andra mål med företagandet än bara vinst. 

Centerpartiet i Linköping menar att även äldre människor som inte längre orkar bo kvar i sin 

egen bostad måste ha rätt att välja boende, och i ännu högre grad kunna påverka  små 

 i sin vardag. Vi får heller inte glömma bort den grupp äldre som har en god hälsa, och 

vars behov och önskemål handlar om möjligheter till bra hemservice. 

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Uppnå en god, högkvalitativ och värdig äldreomsorg genom kompetent personal, samt 

kontinuitetsgaranti i personal och verksamhet. 
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 Ha valfrihet att välja äldreboenden efter sina speciella behov och individuella önskemål. Vi vill 

också garantera att de äldre får vara delaktiga och ha medbestämmande i utformningen av sin 

omsorg  

 Ha en mångfald av alternativa former och utförare med sina idéer, där både kommunala, privata 

och andra organisationsformer existerar. 

 Ersätta dagens upphandlingssystem av äldreomsorg med införande LOV (Lagen om valfrihet). 

Istället för kommunala upphandlingar har varje äldre en äldrepeng från kommunen och frihet att 

välja sitt boende, kommunalt, privat eller kooperativt. Den boende får därmed mer makt.  

Maten 

Att underlätta för människor att i sin vardag se var maten och andra varor kommer ifrån, och 

därmed kunna bilda sig en uppfattning om de ingår i ett hållbart nyttjande av naturen, är 

självklart och viktigt för oss. 

Vi arbetar redan idag för tydligare ursprungsmärkning av matvaror, inte minst på riksnivån. I 

kommunen vill vi underlätta för lokala matproducenter att sälja sina produkter till kommunens 

förskolor, skolor, äldreboenden och andra verksamheter. Det bidrar till lokala arbetstillfällen 

men även till fortsatt öppna landskap i kommunen.  

Ett viktigt hjälpmedel vore att all mat som serveras till barn och vuxna i kommunens olika 

verksamheter ursprungsmärks. Det är en relevant och viktig information till de som äter och 

deras anhöriga, och kommer dessutom bidra till ännu tydligare krav på att vår mat ska komma 

från uthålliga produktionssystem med god djuromsorg och låg klimatpåverkan.  

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Mat ska produceras utan onödig användning av antibiotika och att maten vara utan rester av 

antibiotika, mediciner och onödiga tillsatser 

 Att Linköpings kommun inför ett långsiktigt mål på 100 % närproducerad mat i kommunalt 

finansierad verksamhet, för de livsmedel som kan produceras i vårt land. Vi vill att kvalitet ska gå 

före pris och vi vill ha krav på djurskydd och miljöpåverkan i enlighet med svenska regler. 

 Obligatorisk ursprungsdeklaration på all mat som serveras i offentlig sektor 

 Inför en kommunal livsmedelsstrategi. Vi vill att kommunen jobbar fram en strategi för hur vi kan 

stärka den lokala livsmedelsproduktionen. 
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Miljön 

Vi utsetts dagligen för stora mängder kemikalier och hormonstörande ämnen. Dessa påverkar 

inte minst våra barn. Därför är det oerhört viktigt att vi jobbar för att göra deras vardag fri från 

dessa skadliga ämnen. 

Centerpartiet har ett nationellt mål om en giftfri vardag. Detta mål vill vi också ha i Linköpings 

kommun. Här vill vi börja med att identifiera och eliminera skadliga kemikalier i kommunal 

verksamhet som exempelvis våra skolor och äldreboenden.  

Frågan om vattnet handlar lika mycket om dricksvatten som om vattnet som ekosystem och 

hemvist för många arter. Därför har Centerpartiet i Linköping drivit på i frågan om att öppna en 

vattenväg genom hela Motala ström för vandrande fisk som lax, öring och ål. Genom att jobba 

aktivt vill vi skapa vandringsvägar från Vättern till Östersjön.  

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Säkerställ en giftfri vardag för våra barn. Inspektera och inventera alla förskolor och skolor. Genom 

en kommunal åtgärdsplan ska vi sen fasa ut giftiga och skadliga ämnen på alla förskolor och skolor. 

 Utforma kommunala taxor och avgifter så att de stimulerar till en god miljö 

 Göra hela Motala ström från Vättern till Östersjön öppen för fiskvandringar och som första steg 

öppna Motala ströms gamla strömfåra i Ljungsbro samt öppna en fiskväg vid Nykvarn 

Klimatet 

Det var Centerpartiet i Linköping som drev igenom förslaget att göra vår kommun 

koldioxidneutral till år 2025. Vi vill nu gå längre och arbeta för att vår kommun totalt sett lyfter 

bort mer koldioxid ur kretsloppet än det som tillförs. Inte genom tvång och straff utan genom 

olika slags  till medborgarna, företagen och kommunens egen verksamhet 

En viktig klimatfråga i vardagen är våra bilar. Vi vill fortsätta arbetet med att skapa en alltmer 

bilfri innerstadskärna. Detta görs genom mer kollektivtrafik och genom att göra det enklare för 

gång och cykel. Samtidigt ska det vara ännu enklare än idag att komma till kanten av 

stadskärnan med bil, inte minst för de som bor utanför tätorten. 

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Ha en fossilbränslefri fordonsflotta i kommunala verksamheter och transporter år 2020 

 Öka möjligheterna för cykling i staden och på landsbygden med fler cykelvägar. 

 Skapa ren luft i Linköpings innerstad genom att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) och små 

partiklar genom att plantera fler träd och buskar samt öka mängden gröna väggar och tak för 

luftrening  
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 Utveckla samdistributionscentraler för leveranser för att reducera lastbilstrafiken till Linköpings 

stadskärna. Detta görs genom att endast tillåta lastfordon som körs på förnybara bränslen eller el för 

samdistribution. 

Energi  

För att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025 så är vår energiförsörjning avgörande. 

Vi vill garantera en lokal energiproduktion som vare sig är beroende av kärnkraft eller rysk gas. 

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Ha en helt förnybar energiförsörjning i hela kommunen, både offentlig och privat sektor, till år 

2030 genom en utbyggnad av förnybar energi som sol, vind, vatten och biomassa 

 En fossilbränslefri fordonsflotta i alla kommunala verksamheter och transporter år 2020 

 Vi vill se mer energieffektivisering, färre och effektivare transporter, samt bättre användning av 

spillenergi 

 Ha en samordning och helhetssyn mellan de kommunala bolagen och kommunal verksamhet 

avseende kommunens energiförsörjning, energianvändning och energiproduktion. 

Kretslopp 

Att samverka med naturen så att uthålliga system skapas, är för oss en självklarhet. Ren luft, rent 

vatten, en giftfri miljö, klimatneutralitet, biologisk mångfald samt ekosystemtjänster hör också 

till det som sitter i ryggmärgen. 

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Fokusera på och öka kretsloppstänkandet och sluta kretsloppen för vatten, material och energi i 

kommunen. 

 Införa ett kommunalt mål på ökad resurshushållning genom bl.a. förebyggande arbete för att 

undvika att avfall uppkommer, ökad återanvändning, ökad materialåtervinning, och effektiv 

energiåtervinning. 

 Att kommunen går före och ta fram en strategi för sin interna hantering av egen begagnad 

utrustning och materiel med fokus på återanvändning och återvinning. 

Landsbygd och stad – Stad och landsbygd 

En fungerande symbios mellan stad och land är grunden för ekologisk, ekonomisk och socialt 

hållbar tillväxt. Stadens liv förutsätter varor och kretslopp som produceras och upprätthålls 

utanför staden. Landsbygden innebär också livskvalitet för många stadsbor, medan staden för de 
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som bor och verkar på landsbygden är en nödvändig och önskad plats för inköp, försäljning och 

avkoppling.  

Den pågående trenden är dock att människor flyttar till våra städer, och redan idag bor mer än 

hälften av världens befolkning i en stad. Vi inser att det är en stor utmaning att kunna möta 

denna trend. Samtidigt är också ett annat utvecklingsmönster tydligt; att runt många städer finns 

även ett omland där människor som arbetar i städerna väljer att bosätta sig. Därför vill vi bland 

annat förbättra förutsättningarna för dem som vill bo kvar, eller för de som vill flytta ut på 

landsorten. 

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Ha fungerande offentlig och grundläggande service i hela kommunen. Inte nödvändigtvis ett apotek 

eller affär i varje småort, men ett system där de som inte kan ta sig till service- och vårdinrättningar 

istället får varor hemtransporterade eller blir skjutsade dit de behöver ta sig. 

 Ha bra kommunikationer, inte minst kollektiva sådana. 

 Ha förskolor och skolor med bra pedagogiska och sociala förhållanden för barnen och med rimliga 

avstånd för föräldrarna. 

Den hållbara staden 

Staden är på flera sätt ett eget ekosystem som måste utvecklas för att bli mer hållbart både ur 

miljösynpunkt och rent mänskligt. Vi vill avlasta stadskärnan från biltrafik samtidigt som vi vill 

göra det enklare att nå stadens kärna med bil.  

För att på lång sikt kunna nå balans mellan människors önskemål och behov av att bo i staden 

och samtidigt utveckla stadens   i form av parker samt bevara värdefull åkermark, 

måste byggandet förtätas  gärna nära Stångån, och tillsammans med affärer och restauranger. 

Allt för att skapa en levande stadskärna, där människor kan må bra och mötas i en miljö som är 

hållbart utformad. Vi är positiva till fler höghus, då det ger fler människor på oförändrad 

markyta som tagits i anspråk, samt att mer yta samtidigt kan sättas av för fler grönytor. 

Principen är att förtäta längs med kollektivtrafikstråk och där med fördel bygga högre och 

tätare. 

Gång och cykel är oerhört viktigt för att få en hållbar och attraktiv stad. Därför vill vi se fler 

satsningar som underlättar dessa transportsätt. Kollektivtrafik är också viktigt för en hållbar 

stad.  

Känslan för staden kommer genom den karaktär den utstrålar. Därför är arkitektur oerhört 

viktigt. Vi har råd att vara kräsna med det som byggs i stadskärnan och vi vill undvika att 

Linköpings karaktär byggs bort. 
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Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 En ren stad med fler grönområden, alltifrån klassiska parker, till gröna tak och väggar 

 Bygga bort områden, gator och passager som minskar den upplevda tryggheten 

 Främja andra transportslag än bilen i staden, med siktet på en bilfri innerstad  

 Göra det enkelt för de utanför staden att komma in i centrum genom bra kollektivtrafik och att låta 

bussbiljett ingå i parkeringsavgiften 

 Skapa stadsodlingar genom att öppna för allmänheten att odla på outnyttjad kommunal mark, 

exempelvis mark som ännu inte bebyggts. Varje person bör kunna få sig tilldelad en bit mark på 

årsbasis, där kommunen kan bistå med vatten, etc.  

 Säkerställ kvalitet på byggandet genom ett arkitekturprogram för innerstaden 

Landsbygden & orterna utanför Linköpings stad 

Vi tror på allas rätt till lika möjligheter. Att forma livet så som man önskar handlar också om att 

kunna leva ett gott liv i hela vår kommun, även utanför Linköpings stad. Därför arbetar vi för 

lanthandlarna och för landsortsskolorna. För enskilda vägar och för bredbandsutbyggnad. För 

idrottsföreningarna och hembygdsföreningarna. Därför har vi sett till att kommunen har som 

mål att bli en av Sveriges främsta landsbygdskommuner. 

En viktig kommunikationsfråga för de som lever på landsbygden är tillgång till bra bredband. På 

sikt kommer kopparnätet med s.k. ADSL att försvinna, och redan nu arbetar Centerpartiet i 

Linköping mycket aktivt och konkret med utbyggnaden av bredbandsfiber på landsbygden i 

kommunen. Vi lovar att fortsätta detta arbete i samverkan med lokala byalag och liknande.  

Friheten och rätten att bo på landsbygden med likvärdiga livsmöjligheter kan dock bara 

försvaras om också de enskildas ansvar och skyldigheter betonas. En viktig fråga är de enskilda 

avloppen, där kommunen sedan lång tid tillbaka successivt inspekterar kommunens enskilda 

avloppsanläggningar. Detta är nödvändigt, inte minst som en del av arbetet mot föroreningar av 

våra vattendrag med fosfor och andra ämnen. Vad medborgarna dock har rätt att kräva i detta är 

förutsägbarhet och rimlighet och att alla behandlas lika, så att kravet på att åtgärda avloppet inte 

blir en oförutsedd stor utgiftspost för den enskilde, beroende på när kommunens 

miljöinspektörer har tid och resurser att granska just det området. 

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Instifta regelfria verksamhetszoner. I första hand bör kommunala regler kring byggandet 

minimeras för att göra det enklare att bygga på landet. Men även regler för småskalig 

livsmedelsproduktion bör på sikt kraftigt minska.  

 Tillåta byggande i utvalda strandnära lägen i Linköpings kommun. 

 Att kommunen ger förutsättningar för att fler hyreslägenheter byggs i de mindre ortern 

 Att skolskjutsarna på landsbygden planeras så att barnen får en så kort resandetid som möjligt.  
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 Ha en fortsatt utbyggnad av fibernätet på landsbygden för att på sikt koppla upp alla mindre orter i 

kommunen 

 Ha bra kommunikationer och infrastuktur i hela kommunen. Detta är grunden för att vardagen 

ska fungera för familjer och företag. 

 Utveckla turismnäringen i hela kommunen genom att bland annat Visit Linköping utvidgar sin 

verksamhet också utanför staden. 

 Utveckla matturismen i kommunen. Vi har redan idag många intressanta företag som arbetar med 

produktion, förädling, försäljning och matservering.  

Kultur och fritid 

En av de viktigaste delarna i ett gott liv för en människa, hur olika vi än är i övrigt, är att få vara 

sociala och få bekräftelse från andra människor. Att känna att man utvecklas som människa. 

Politiken kan bidra till dessa behovsuppfyllelser på många sätt. Inte minst genom att skapa 

mötesplatser för intellektuella och fysiska aktiviteter. Just nu pågår förprojekteringen i 

kommunen kring den nya badanläggningen, en mötesplats som kommer att betyda mycket för 

många av kommunens medborgare, och som egentligen ligger i skärningspunkten mellan 

kultur- och fritidspolitik. Många fler exempel, men mindre kända, finns också på hur 

Linköpings kommun arbetar inom detta område. 

För oss som centerpartister är en central fråga att kultur- och fritidsaktiviteter är tillgängliga för 

kommunens invånare, även om man bor utanför staden och inte är ekonomiskt välbeställd. 

Därför är det viktigt för oss att den nya badanläggningen hamnar  nära  i 

Linköping som möjligt. D.v.s. så nära det nya Resecentrum som möjligt, men också med 

möjligheter att kunna parkera med bil i direkt anslutning till badet. Runt om i kommunen finns 

också större fritidsanläggningar, ofta drivna i föreningsregi. Ett fortsatt engagerat stöd från 

kommunens sida till dessa är viktigt för oss, utifrån våra övergripande principer.  

Lika viktigt för oss är dock också att vara med och engagerat delta i utvecklingen av kommunens 

kulturella verksamhet, oavsett om det handlar om en föreningsdriven biograf i en småort eller 

om de största kulturarenornas framtid.  

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Att kultur och fritidsaktiviteter ska ha hög tillgänglighet och finnas nära medborgaren 

 Att kulturen ökar sin närvaro i våra förskolor, skolor, äldreboenden och andra boenden 

 Att kommunen ska stimulera den växande spontanidrotten 

 Främja fler aktörer inom varje område. Centerpartiet tror att kulturinitiativ ska komma underifrån 

för att det ska funka långsiktigt 
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 Ha simhallen så nära resecentrum som möjligt för ökad tillgänglighet för alla i hela kommunen att 

tryggt kunnat ta sig dit och hem 

 Stötta de ideella krafterna inom kulturen och fritidsverksamheterna 

 Gynna bykrogar på landsbygden och kvarterskrogar som fungerar som sociala mötesplatser genom 

förenklade utskänkningstillstånd 

Självbestämmande nära medborgarna 

En klassisk målsättning för oss i Centerpartiet har varit att flytta ner politisk makt uppifrån och 

från centrum, neråt och utåt i samhället. Under långa tider har detta projekt gått under 

benämningen   

I Linköpings kommun finns geografiska utskott, vilka är sammansatta av politiskt 

förtroendevalda från kommunfullmäktige, och som täcker in hela kommunens geografiska yta. I 

Stockholm stad, liksom i ett flertal andra kommuner över landet, finns istället 

 eller liknande. Skillnaden mellan de två modellerna är att i Linköpings 

kommun har de geografiska utskotten inget ekonomiskt inflytande eller ansvar för de 

kommunala verksamheter som finns i området, medan nämndmodellen innebär att en del av den 

politiska makten över området ifråga ligger hos stadsdelsnämnden. 

Vi vill att Linköpings kommun ska få geografiska nämnder, istället för utskott, och att dessa får 

utökad ekonomisk makt och ekonomiskt ansvar inom sina respektive geografiska områden. 

Detta för att lyfta politiken närmare medborgarna. Frågor om parker, centrumanläggningar, 

idrottsplatser, kollektivtrafik till och från området mm hör till de frågor en geografisk nämnd 

skulle kunna ha stort inflytande över.  

Vi vill slutligen koppla dessa geografiska nämnder närmare till icke politiskt förtroendevalda, 

från föreningar, byalag, företagare, m.fl. så att dessa får en tydligare kanal in till politiken i vår 

kommun. Allt för att medborgarnas politiska makt ska bli starkare i vardagsfrågorna. 

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Ersätta dagens geografiska utskott med lokala geografiska nämnder som har beslutanderätt för viss 

kommunal verksamhet.  Detta kommer öka möjligheten att påverka, öka känslan av 

medbestämmande och få in lokalkännedom i besluten 

 Ha lokala medborgarkontor med samhällsservice i varje lokal kommundel. 
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Ansvarsfull hantering av medborgarnas pengar 

Ett signum för Centerpartiet är sedan lång tid tillbaka ekonomisk måttfullhet och stor respekt 

för att det är medborgarnas skattemedel som en kommun har att hantera. Linköping växer 

kraftigt, och passerade under oktober månad 2013, 150 000 invånare. Det finns storstilade planer 

för hur vår stad ska utvecklas. Inte minst den nya järnvägen till Stockholm, Ostlänken, kommer 

att leda till att stadskärnan gradvis glider ner mot Stångån. Detta är en önskvärd och positiv 

utveckling. Samtidigt ligger stora ekonomiska utmaningar i detta.  

För oss är det då viktigare att vi gör rätt saker än att det går väldigt fort. När de rätta besluten är 

dyrare än alternativen menar vi att detta åtminstone delvis kan hanteras genom att bromsa 

takten i investeringarna. I klartext innebär det att vi säger ja till tunnelalternativet istället för en 

bro, trots att tunnelalternativet är dyrare, och att detta delvis får finansieras genom att något 

dämpa takten i investeringarna i stadskärnan i övrigt. 

 Med våra bärande principer lovar vi att ha medborgarnas intressen för ögonen i allt vi gör och 

vill göra i Linköpings kommun.  

Centerpartiets främsta prioriteringar: 

 Att kommunen koncentrerar sig på kärnverksamheten det vill säga välfärden, för att ha en hållbar 

ekonomi.  

 Att kommunen har som övergripande mål att våra kommuninnevånare har det bra och får en god 

välfärd, kultur och fritid, inte att fokusera på att kommunen växer  

 Ha en ansvarsfull ekonomi som inte skuldbelägger kommande generationer. Varje generation ska 

stå för sina egna kostnader.  

 Ambitionen att inte höja skatten. 
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