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Linköping behöver ställa om. Både framtiden och sam-
tiden utmanar kommunernas ekonomiska situation och 
vår möjlighet att fortsätta leverera kvalitet i välfärden. 
Kristdemokraterna ser med oro på budgetförslaget som 
presenterats av Koalition för Linköping (Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet och Liberalerna). Redan nu måste vi 
påbörja arbetet med att ställa om våra verksamheter för 
att lyckas skapa en kommun som håller samman även i 
framtiden.

Linköping måste prioritera det som är kommunens kärn-
uppdrag. För att ha råd att bekosta välfärden imorgon 
behöver vi redan idag inventera verksamheten för att se 
var det finns potential att omfördela resurser. Det finns 
gott om utrymme att stärka kärnan i välfärden genom att 
effektivisera verksamheterna, men främst handlar det 
om att våga avstå från de utgifter som ligger utanför det 
kommunala uppdraget. På så sätt gör vi oss rustade för 
framtiden.

Vi har lagt en budget som sticker ut från mängden, där 
vi redogör för vad vi tror skulle utgöra starten på ett 
systemskifte. Vi prioriterar de områden där medborgarna 
förväntar sig högre leverans från kommunen. I vår budget 
sänker vi kommunalskatten med 1 krona. Samtidigt 
satsar vi på kärnan i välfärden och lanserar satsningar 
på barnomsorgen, skolan, omsorgen och äldreomsorgen. 
Därtill har vi omfattande integrations- och arbetsmark-
nadsreformer som gör Linköping redo för framtidens 
arbetsmarknad. Vår budget gör kommunen till en förebild 
i etableringsfrågor.

Kristdemokraterna vill skapa förutsättningar för sam-
hällsgemenskap. Vår kommun lyckas inte med ambitionen 
om en sammanhållen kommun, utan vi ser ett ökande ut-
anförskap och mer segregation trots att den ekonomiska 

utvecklingen i stort går åt rätt håll. Vi behöver kraftfulla 
insatser för att få kommunen att hänga ihop. Alla invå-
nare ska känna sig trygga oavsett var man befinner sig i 
kommunen, vi behöver också utforma stadsbyggnadsprin-
ciper som håller ihop staden och vi behöver se till att våra 
egna verksamheter anpassas för den nya strukturen på 
arbetskraften. 

Kristdemokraterna vill ge förutsättningar för personlig 
frihet samtidigt vi skapar system som ger incitament för 
att vi också tar socialt ansvar för vår omgivning. Grunden 
för att få detta att fungera är tillit till varandra och till 
samhället. I vår budget gör vi stora insatser för att öka 
valfriheten och inflytandet för både enskilda och familjer. 
Kristdemokraternas politik sätter människan före sys-
temet och litar på att det är medborgarna som vet bäst 
vad som passar deras livssituation. Vår utgångspunkt är 
att den enskilde ska ha inflytande att självständigt kunna 
välja skola, omsorg och äldreboende. Vi inför större valfri-
het inom barnomsorgen och inför valfrihetssystem inom 
omsorgen och äldreomsorgen. 

För att klara morgondagens utmaningar måste vi visa 
handlingskraft idag. Vi måste klara att hålla oss till det 
som ska vara innanför politikens gränser. Vår budget för 
2018 visar att det är möjligt. Vi presenterar en budget som 
håller sig innanför boxen. 

Sara Skyttedal (KD) 
Kommunalråd i opposition
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kärnuppdrag. Linköping lägger mer än dubbelt så mycket 
per invånare på central förvaltning som de kommuner 
med lägst skatt i Sverige. Det är dags att slimma förvalt-
ningen.

För att stärka Linköpings attraktivitet och tillväxtpoten-
tial måste vår främsta prioritering vara att bibehålla och 
stärka vår goda ekonomi. Linköping har redan lägst kom-
munalskatt i Östergötland, men vårt skattetryck skulle 
fortfarande behöva sänkas med 3 kronor för att vara lägst 
i Sverige. 

Tyvärr tror vi att Linköpings långa period av goda eko-
nomiska förutsättningar har gjort oss oförmögna att 
granska verksamheten och göra vägval som ger utrymme 
för sänkt skatt. Vi ser att vi har förutsättningar att låta 
medborgarna behålla mer av sin inkomst och på så sätt 
styra över sin vardag. Vår skattesänkning innebär en 
nödvändig förstärkning av medborgarnas och familjernas 
ekonomi. Ett hushåll med två arbetande vuxna får med 
vårt förslag i genomsnitt behålla 6700 kr mer efter skatt 
varje år. Genom sänkt kommunalskatt stärker vi ekono-
min för både löntagare och pensionärer. När skattetryck 
blir ännu lägre i förhållande till våra grannkommuner 
kommer även påverka arbetskraftsutbudet positivt och 
kommunens tillväxt öka.

Vi har inventerat de kostnader som ligger i majoritetens 
budget. Linköping har länge varit en kommun med god 
ekonomi. Tyvärr vittnar vi nu ett trendbrott och förbi är 
den tid då kommunen var sparsam och återhållsam med 
de offentliga resurserna. I Linköpings plan för de kom-
mande åren presenteras en rad kostsamma skrytprojekt 
som riskerar sätta kommunens ekonomi helt ur spel.

Redan nu finns det utgiftsposter som långt överskrider 
vad som är ändamålsenligt. Trots den pressade situation 
som råder ute i verksamheterna inom skola och omsorg 
finns det ingen del av kommunens utgifter som vuxit så 
mycket som central förvaltning. På ett år har omkostna-
derna för politik och gemensamma avgifter ökat från 25 
till 45 miljoner. Därtill har utgifterna för kommunikation 
de senaste åren nära fördubblats och ökat från 34 till 65 
miljoner I årets budgetförslag föreslås kommunstyrelsen, 
där dessa poster ligger, få en budgetökning på ytterligare 
42 miljoner. Vi vet att kommunerna om några år kommer 
få svårt att finansiera välfärdens kärnverksamheter. Det 
är nu vi behöver rationalisera bort det som inte ligger 
inom politikens huvudsakliga verksamhetsområde och 

Våra förlsag: 
Vi sänker skatten med 1 krona. 

Kraftfulla riktade besparingar på byråkrati och central 
förvaltning

Vi prioriterar kärnverksamhet istället för dyra skrytpro-
jekt

Sparsamhet och lägre skattetryck
Våra övergripande ambitioner
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Trygghet och tillit ger förusätt 

ningar för samhällsgemenskap
För de flesta går den ekonomiska utvecklingen i Lin-
köping åt rätt håll. Tyvärr gäller inte det alla invånare i 
kommunen. Det råder stora skillnader i förutsättningar 
mellan olika kommundelar. Det finns områden i Linköping 
med omfattande segregation, otrygghet, social oro och 
utanförskap. Många av våra kommuninvånare har svårt 
att konkurrera på dagens konkurrensutsatta arbets-
marknad och klara sin egen försörjning. 

 
Linköping är generellt sett en säker stad, men vi vet att 
många invånare, framförallt kvinnor och äldre, undviker 
vissa platser och framförallt begränsas deras rörlighet 
under kvällstid. Vi vill anställa kommunala trygghetsvakter 
för att öka både den faktiska och upplevda tryggheten i 
de kommundelar som upplevs som mindre säkra och göra 
insatser i våra skolor för att de ska präglas av ordning 
och trygghet.

Vi vet också att mycket av den upplevda säkerheten kan 
förbättras med medveten stadsplanering för att skapa 
en tryggare miljö. Där behöver vi arbeta med bland annat 
bättre belysning och insatser mot skadegörelse och ned-
skräpning. Vi vill att kommunen uppvaktar regeringen för 
att kunna ge utökade befogenheter till ordningsvakter att 
ge böter för nedskräpning.

Vi tror också att kommunen bör flytta delar av vår för-
valtning utanför centrum och att fler av våra bolag skulle 
kunna ha sina kontor utanför stadskärnan. Det bidrar till 
minskade lokalkostnader och bidrar till att skapa folkliv i 
hela kommunen. 

Våra förslag: 
Anställa kommunala trygghetsvakter som arbetar i skolor 
dagtid och i otrygga områden kvällstid

En ljusare och renare stad för trygg miljö

Flytta förvaltningar utanför stadskärnan för att bidra till 
att skapa folkliv i hela kommunen

Bred satsning på servicetjäns-

ter för att avlasta alla delar av 

välfärden
Kristdemokraternas största satsning i årets budgetmo-
tion är att skapa nya välfärdstjänster i alla delar av kom-
munens verksamhet. Vi gör genomgripande satsningar 
i hela välfärden på service- och assistenttjänster inom 
skolan, barnomsorgen, socialtjänsten, äldreomsorgen 
och övrig omsorgsverksamhet. Totalt lägger vi 46 mil-
joner på att skapa arbeten med lägre inträdeskrav, men 
som är nödvändiga för att stärka kvaliteten i välfärden.

Redan nu har vi, liksom andra kommuner, svårigheter att 
hitta utbildad personal för att täcka upp de behov som 
finns. Samtidigt ser vi att personal med flerårig eftergym-
nasial utbildning genomför uppgifter som arbetskraft mer 
betydligt lägre kvalifikationer 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 
stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och 
därmed öka chanserna att få även utbildad personal. 

Våra förslag: 
Vårdservicetjänster inom äldre- och omsorgsverksamheten 
för 15 miljoner

Administrativa assistenter inom socialtjänsten för 5 miljo-
ner

Lärarassistenter i grundskola och gymnasieskola för 11 
miljoner

Barnskötare i förskolan 15 miljoner
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Vi tror att kommunen även för andra delar av delnings-
ekonomin kan underlätta företagande. Vi vill att Linköping 
gör pilotprojekt där delar av de tjänster som upphandlas 
bör utformas för att vara tillgängliga för företag inom 
delningsekonomin. Ett exempel på en sådan samordnad 
varudistribution som trots att det i andra kommuner varit 
en besparande åtgärd kostat Linköping 5 miljoner om året. 
Istället för att upphandla till ett bolag, bör man samordna 
centralt, men öppna för mikroföretag att delta leverans av 
transporttjänsten. 

För att få en stärkt arbetsmarknad måste vi ha ett 
livskraftigt näringsliv. Därför är det särskilt oroande att 
Linköpings näringslivsklimat har kraftigt försämrats de 
senaste åren i de nationella rankningar som redovisas. 

De som idag erhåller försörjningstöd är ofta personer som 
står långt bort från arbetsmarknaden. Kristdemokraterna 
anser att Linköping ska ställa krav på aktivering för att 
erhålla försörjningsstöd genom exempelvis deltagande i 
praktik. Genom att på så sätt bryta lång tid av passivitet 
tror vi att personer som idag har svårt att komma ur sitt 
bidragsberoende kan få rutiner som gör det enklare för 
dem att komma i arbete. 

Lägre trösklar in på arbets-

marknaden
Svensk arbetsmarknad står inför en omfattande 
omvandling. Både förändrad demografi, digitalisering, 
globalisering och migration utmanar vår ekonomi och 
blixtbelyser behovet av omfattande reformer på arbets-
marknaden. Mycket av förändringarna behöver se sin 
lösning på nationell nivå, men kommunerna måste göra 
sitt för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden och 
uppmuntra människor att arbeta.

Omstruktureringen av välfärdens tjänster är, som vi 
nämnt, nödvändigt för att klara av personalförsörjningen 
i välfärden, men det är också viktigt att kommunen är 
ett föredöme för att skapa nya arbetstillfällen. En av de 
största hoten mot kommunernas ekonomi är om vi miss-
lyckas med integrationsutmaningen. Linköpings ambition 
bör vara att vara den kommun som har lägst trösklar in 
på arbetsplatserna. Vi behöver se över hur vi konstruerar 
tjänster och delar upp uppgifter för att skapa en chans 
för fler att påverka sin framtid. 

De stora omvandlingarna på arbetsmarknaden kommer 
ge positiva effekter om vi skapar rätt förutsättningar. 
Vi ser att digitaliseringen kommer sparar både tid och 
ansträngning för ordinarie arbetskraft. Arbetsmarknaden 
omvandlas även på andra fronter och öppnar upp för nya 
former av företagande. Kristdemokraterna vill uppmuntra 
företagande inom delningsekonomin. Kommunen bör i 
samband med marktilldelning uppmuntra bostadsföretag 
att tillåta korttidsuthyrning via andrahandstjänster som 
exempelvis Airbnb. Det skulle ge personer utan stora be-
sparingar att under en tid kunna använda sin bostad för 
att stärka sin egen försörjning. Det skulle också stärka 
vår turismnäring med fler tillgängliga övernattningsmöj-
ligheter i kommunen.

Våra förslag: 
Nya typer tjänster i välfärden som är tillgängliga för 
personer längst från arbetsmarknaden

Reformerat försörjningsstöd med motprestationskrav

Kommunen ska uppmuntra och underlätta företagande i 
delningsekonomin
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Linköpings kostnader för central förvaltning ligger på 
en hög nivå i jämförelse med många andra kommuner. 
Faktum är att vår kommun har dubbelt så höga kost-
nader per invånare som vissa kommuner. Särskilt höga 
kostnader redovisas för marknadsföring med reklamköp 
och deltagande i Almedalsveckan. På bara ett års tid 
har den typen av utgifter ökat med 53 miljoner. Vår ram 
för kommunstyrelsen är 155 miljoner kronor lägre än 
majoritetens. Det är på central förvaltning som vi lägger 
de stora besparingarna i vår budget.

Kommunala trygghetsvakter för ett tryggare Linköping 
Linköping måste vara en kommun som håller samman och 
där man kan känna sig trygg oavsett var man befinner sig. 
Idag upplever framförallt kvinnor och äldre otrygghet i 
den offentliga miljön. I den senaste nationella trygghets-
undersökningen uppgav var tredje kvinna att hon undvek 
att röra sig ute kvällstid. Vi vet att Linköping har några av 
de mest segregerade stadsdelarna i Sverige och i flera 
kommundelar uppger boende att de inte känner sig tryg-
ga. Dessutom kommer rapporter om otrygghet på skolor i 
kommunen. Vi vill att de kommunala trygghetsvakter ska 
bygga relationer i skolorna dagtid och patrullera i otryg-
ga områden kvällstid. Kristdemokraterna har nationellt 
gjort den största satsningen av alla partier på polisen. 
Denna satsning syftar till att även till en förstärkning av 
de poliser som verkar lokalt i kommunerna. I väntan på att 
polisen får utökade resurser måste kommunen stärka sitt 
åtagande för att våra invånare ska vara trygga.

För att skapa en trygg kommun behöver vi också skapa en 
trivsam miljö. Vi vill öka insatserna mot nedskräpning och 
skadegörelse för att öka den upplevda tryggheten. Genom 
att prioritera arbetet med nedskräpning tror vi att vi kan 
stärka även det brottsförebyggande arbetet då rena och 
trygga miljöer påverkar vårt beteende positivt. Vi vill att 
Linköping för en dialog med regeringen för att tillåta kom-
munernas ordningsvakter att bötfälla för nedskräpning. 
Av förståeliga skäl hinner inte nedskräpning prioriteras av 
polisen idag. I hela polisregion Öst bötfälldes 5 personer 
för nedskräpning under 2016.

En intäkt från denna böter skulle också kunna tillfalla 
kommunen i likhet med parkeringsavgiften. Utöver detta 
anser Kristdemokraterna att Linköping ska ansöka om att 
bli en ”Håll Sverige rent-kommun” för att utveckla arbetet 
mot nedskräpning med erfarenhetsutbyte.

Näringslivsklimat och arbetsmarknad 
En stad i tillväxt kräver ett blomstrande näringsliv. Tyvärr 
är det oroande att vittna den utveckling som skett 
gällande kommunens relation till näringslivet. På bara ett 
par år har Linköpings näringslivsrankning totalt rasat. I 
årets lokala företagarenkät försämrades läget ytterliga-
re. Särskilt anmärkningsvärt är hur företagarna numera 
graderar bemötandet från både kommunens politiker 
och tjänstemän. Sammantaget kan konstateras att vår 
kommun uppfattas allt fientligare gentemot företagare. 
Det behövs ett omtag i näringslivsfrågorna och en dialog 
med lokala företagare för att förbättra situationen för 
Linköpings näringsliv. Linköping kan inte växa utan att 
uppmuntra att vår kommun uppmuntrar företagare och 
entreprenörer

En slimmad förvaltning skapar utrymme för 
välfärden
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Våra förslag: 
Kraftigt slimmad central förvaltning

20 trygghetsvakter för tryggare Linköping

Ny strategi för att förbättra näringslivsklimatet
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Fokus på barn och 
ungas uppväxtvillkor 
 
Kristdemokraterna vill att barn och ungdomar ska ha 
rätt till en bra start i livet och att få växa upp under 
trygga villkor. Vi tror också att barns och ungas uppväxt-
villkor långsiktigt påverkar förutsättningarna för hur 
vår kommun och samhället i stort utvecklas. Med trygga 
familjer skapas förutsättningar för ett väl fungerande 
samhälle.

Familjen är basen för att vi ska kunna växa, må bra och 
få grundläggande mänskliga behov tillgodosedda. Famil-
jens situation och förutsättningar får också långsiktiga 
effekter efter¬som det är där nästa generation medborg-
are formas. Vi vill stärka de strukturer och gemenskaper 
som våra barn och unga finns i, som familj, civilsamhäl-
let, förskola och skola, samt underlätta etab¬ler¬ing på 
arbetsmarknaden.

Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och 
behöver olika lösningar för att få vardagen att gå ihop. 
Därför behövs större flexibilitet och val¬frihet i familje-
politiken. Politikens uppgift är att stödja familjen. Den ska 
möjliggöra mer tid för barnen, öka familjens frihet och 
skapa möjligheter till en bra och kvalitativ barnomsorg.

Föräldrar ska ha stor valmöjlighet att kunna välja den 
omsorgsform som passar deras situation och deras barn 
bäst. Kristdemokraterna nationellt vill införa en barnom-
sorgspeng som kan användas för all slags barnomsorg, i 
det egna hemmet, med hjälp av au pair, i föräldrakoopera-
tiv såväl som den kommunala förskolan.

Minskade barngrupper 
Barn och familjers behov ska vara utgångspunkten för 
förskolan. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 
Förskolan ska präglas av god kvalitet och det ska finnas 
personal med både pedagogisk som omvårdande kompe-
tens.Kristdemokraterna i Linköping vill göra satsningar på 
mindre barngrupper. Dels tillför vi extra medel till detta. 
Vi gör därtill en stor satsning på fler barnskötare. Dessut-
om vill vi minska rätten för föräldralediga och arbetslösa 
att använda sig av förskolan och begränsa tillgången till 

15 timmar per vecka. Vi tror att detta bidrar till mindre 
arbetsbelastning på personalen och dessutom till barn-
grupper. 

Valfrihet i barnomsorgen - inför dagmammegaranti 
Familjer vet bäst. Nationellt vill Kristdemokraterna införa 
både en barnomsorgspeng som ska kunna överföras till 
den omsorg man själv vill använda sig av. Vi har också fö-
reslår också Kristdemokraterna att det införs en nationell 
dagmammegaranti. Vi tror att flera familjer önskar se ett 
alternativ till förskolor och där fyller familjedaghemmen 
en viktig roll. Vi tror att föräldrarna bäst vet vilka behov 
deras barn har och för att få reell valfrihet behöver det 
finnas alternativ. I väntan på regeringsskifte vill vi att en 
dagmammegaranti införs i Linköping. Våra satsningar på 
familjedaghemmen är också med och minskar lokalbeho-
vet och kostnaden för förskolan.

Barn- och ungdomsnämnden
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Ge lärarna tid med eleverna med fler lärarassistenter 
Kristdemokraterna föreslår en omfattande satsning på 
lärarassistenter som kan avlasta lärarnas administrativa 
börda. Kommunen behöver minska kraven vi ställer på 
lärarna att rapportera till kommunen och se till att så 
stor del av deras arbetstid som möjligt kan läggas på 
undervisning.  Vi ser därtill ytterligare behov av kringser-
vice som exempelvis vaktmästartjänster som kan avlasta 
praktiska serviceuppgifter. 

Skiftgång i skolan för mindre klasser och bättre lokalut-
nyttjande 
En av de större utgifterna i årets budget är ökade lokal-
kostnader. Vi vill införa skiftgång i skolan för de äldre 
eleverna i grundskolan och på gymnasiet. Det tror vi dels 
bidrar till mindre klasser, bättre anpassning till elever 
som har annan dygnsrytm och skulle må bra av sovmor-
gon, men det bidrar också till att vi kan lägga mer pengar 
på skolans innehåll än på dess lokaler. 

Ordningsregler och uppförandekoder för ett värde-
grundsarbete som gör skillnad 
En god utbildning handlar om mer än att uppnå höga 
betyg. En god utbildning handlar också om Därför tycker 
vi att det är dags att återupprätta ett bildningsideal och 
överföra sunda värderingar till nästa generation. Vi behö-
ver ge våra barn och unga kunskap för hela livet, inte bara 
för arbetslivet. Även om det naturligtvis främst är för-
äldrarnas uppgift att överföra sunda värderingar till sina 
barn så står de sig slätt om inte också skolan förmedlar 
samma normer och värden. Skolans värdegrund behöver 
ges utrymme i samtal kopplade till lektionsundervisning, 
men framför allt behöver den praktiseras. För när värde-
överföringen reduceras till att handla om enbart ord blir 
det en omöjlig uppgift. Respekten för alla människors lika 
värde, jämlikhet, demokrati och kamratskap måste prak-
tiseras i vardagen, inte bli ett teoretiskt ramverk. Genom 
att ha tydliga uppförande- och ordningsregler i skolan 
kan etiska diskussioner relateras till vardagliga, verkliga 
situationen. Det handlar om bemötande elever emellan 
och hur man behandlar skolpersonal. 

Stärkt elevhälsa med fokus på psykisk ohälsa 
Unga personers och inte minst flickors psykiska hälsa har 
försämrats. Detta är en utveckling vi kristdemokrater tar 
på stort allvar. Att stärka både den fysiska och psykiska 
hälsan är centralt för elevernas välmående och förmåga 
att tillgodogöra sig kunskap. 

Skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete är av 
stor betydelse. En väl fungerande elevhälsa är ett viktigt 
stöd i detta. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och 
integreras i skolans alla verksamheter. På varje skola ska 
det finnas elevhälsoteam med tillgång till skolkuratorer, 
skolpsykologer, skolsköterskor och specialpedagogisk 
kompetens. Elever i behov av elevhälsans insatser ska 
erbjudas stöd inom 24 timmar från det att en första 
kontakt har tagits. För att uppmärksamma barns behov 
tidigt krävs ett nära samarbete mellan för- äldrar, skolans 
elevhälsoteam, sociala myndigheter och barnpsykiatri. 
Många gånger känner barn och unga sin starkaste oro och 
utsatthet på kvällar och helger när skolan är stängd. En 
naturlig utveckling är att elevhälsan också bör finnas där 
eleverna finns, nämligen på nätet, en verksamhet som har 
initierats och bör utvecklas ytterligare.

Våra förslag: 
Minskade barngrupper och satsning på fler barnskötare 
- satsar 25 miljoner

Anställ lärarassistenter för att frigöra tid med eleverna - 
satsar 9 miljoner

Inför en dagmammegaranti - satsar 5 miljoner

Ordningsregler och uppförandekoder i skolan

Satsning på elevhälsan - satsar 6,5 miljoner
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En gymnasieskola där ingen hålls tillbaka
Bildningsnämnden
Möjliggör för gymnasieelever att läsa högskolekurser 
Linköpings gymnasieskolor ska uppmuntra flit och hårt 
arbete. Vi vill skapa förutsättningar för driftiga och 
talangfulla elever att nå sin fulla potential. Därför vill vi 
möjliggöra för de elever som når målen att kunna läsa 
högskolekurser vid sidan av sina ordinarie studier. Vi ska 
inte hålla tillbaka ungdomar som har drivkraft, talang eller 
är villiga att arbeta hårt. 

Skiftgång på gymnasiet skapar utrymme för extrajobb 
och sidoaktiviteter 
Några av de kostsammaste utgifterna framöver för 
kommunen handlar om lokalbehov. Vi tror att Linköping 
behöver bli bättre på att utnyttja de lokaler vi redan har 
på bästa sätt. Det finns redan idag gymnasieskolor som 
har skiftgång där eleverna med genomtänkt schemalägg-
ning går förmiddagar eller eftermiddagar. Vi vill möjliggö-
ra för det och på så sätt också göra det enklare för elever 
att prioritera sidoaktiviteter, extrajobb eller möjligheten 
att anpassa sig till sin dygnsrytm. Vi ökar valfriheten och 
sparar resurser till skolans innehåll. 

Karriärlärarsatsning för fler skickliga lärare 
De dåliga resultaten i skolan kommer aldrig vända utan 
duktiga och engagerade lärare. Vi vill att det ska vara fler 
som har möjlighet att göra karriär som lärare och att det 
ska löna sig att anstränga sig. Därför avsätter vi medel 
för att rekrytera fler karriärlärare i Linköping. 

Ett ambitiöst värdegrundsarbete motverkar extremism 
Skolan ska ha ett välutvecklat värdegrundsarbete. 
Tolerans, förståelse för olikheter och respekt för andra 
ska prägla skolans vardag. Skolan är inte värdeneutral, 
utan ska tydligt ta ställning för grundläggande värde-
ringar som alla människors lika och okränkbara värde, 
jämställdhet mellan könen och medmänsklighet. Dessa 
värden ska genomsyra hela skolans verksamhet. Rek-
torn och skolledningens engagemang och förståelse för 
vikten av en tydlig värdegrund är avgörande. Skolorna 
ska vara en fristad mot anti-demokratiska ideologier och 
uppfattningar såsom nazism, kommunism och våldsbeja-
kande islamistisk extremism. Det finns en medvetenhet 
i skolorna om att till exempel högerextrema uttryck och 
symboler inte är acceptabla. Linköpings kommun behöver 

utvidga arbetet och kunskaperna och även införa en noll-
tolerans mot IS-symboler. Vårt kulturarv erbjuder verktyg 
att förstå, ifrågasätta, påverka och se på samhället ur nya 
perspektiv. En god förankring i den egna kulturen gör det 
lättare för människor att möta människor från andra kul-
turer. Skolan ska stå upp för värden som frihet, demokrati 
och jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är värden 
som vi inte kan kompromissa med. 

Trygghet och studiero  
Trygghet och studiero är en förutsättning för lärande. 
Skolan ska vara en säker plats där alla känner sig trygga. 
Ingen ska vara rädd för att gå till skolan. Att visa hänsyn 
och respekt för andra elever och lärare och att ta an-
svar för sina studier är av avgörande betydelse för att 
studieron ska vara god och skolarbetet fungerande. De 
trygghetsvakter som vi vill anställa ska dagtid arbeta i de 
skolor som har problem med otrygghet för att skapa de 
mest grundläggande förutsättningarna för studiero och 
se till att lärarna får arbeta med undervisning.

Våra förslag: 
Möjliggör för gymnasielever att läsa högskolekurser

Anställ lärarassistenter för att frigöra tid med eleverna - 
satsar 2 miljoner

Trygghetsvakter i skolan för att säkra trygghet och 
studiero 

Skiftgång i gymnasiet - sparar 10 miljoner

Fler karriärlärare i Linköping - satsar 3,5 miljoner
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Egenmakt och trygghet i äldreomsorgen
Äldrenämnden
Kristdemokraterna vill att äldreomsorgen ska präglas 
av trygghet, värdighet, valfrihet och delaktighet utifrån 
den enskildes förutsättningar. Det innebär att service, 
vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en 
helhetssyn på den enskilde och hänsyn skall tas till såväl 
personens själsliga, andliga som materiella behov. Ingen 
offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa männ-
iskors behov av närhet och gemenskap. Där har det civila 
samhället en viktig funktion. Därför måste äldreomsor-
gen i större utsträckning skapa former för samarbete 
med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra 
ideella krafter. 

Upphandla äldreomsorg enligt lagen om valfrihetssys-
tem 
Linköping ska erbjuda en mångfald av andra boendeal-
ternativ då behov av omsorgsboende för äldre uppstår. 
Äldre är ingen homogen grupp, i den finns friska äldre, 
äldre med ett begränsat behov av stöd, men även de mest 
sköra äldre med stora omsorgsbehov. Vi vill införa lagen 
om valfrihetssystem (LOV) i hela äldreomsorgen. På så 
sätt konkurrerar utförare inte om pris, utan kvalitet, när 
äldre själva får välja vad de vill välja för utförare. Koali-
tion för Linköping väljer nu att i stor utsträckning lägga 
verksamhetsuppdrag inom äldreomsorgen vilket minskar 
möjligheterna för den enskilde att välja sitt boende. Dess-
utom driver det upp kostnaderna för omsorgen. Genom 
att använda LOV med fastpris får vi koll på kostnadsut-
vecklingen. 

Inför parboendegaranti 
En reell parboendegaranti ska införas i våra boenden som 
ger förutsättningar till sammanboende för de äldre par 
som så önskar. Idag finns denna möjlighet bara på en mi-
noritet av kommunens boenden. Vi vill garantera att äldre 
kan bo tillsammans på alla våra äldreboenden. 

Fördubblat stöd till anhöriga 
Anhöriga som vårdar äldre i hemmet gör en viktig insats. 
Linköping ska även i fortsättningen erbjuda ett varierat 
och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser till de som 
vårdar anhöriga och närstående. De som vårdar sina 
anhöriga i hemmet ska också kunna erbjudas avlastning 
i form av korttidsboenden. Kristdemokraterna vill stärka 

stödet till de anhöriga och ökar bidragen till dessa med 
1 334 000 kr per år vilket motsvarar en fördubbling av 
bidragen till de anhöriga. 

Minska ensamheten 
Ensamhet och brist på meningsfullhet är ett problem 
för många äldre. Det finns flera goda idéer och det finns 
många som vill bidra till att minska de äldres ensamhet. 
Det kan dock vara svårt för en enskild medborgare att 
veta hur, när och till vem man ska vända sig. Civilsam-
hället och ideella organisationer kan göra en stor insats 
i detta sammanhang. Väntjänst, ringkedjor mm är goda 
exempel på hur frivilligorganisationer kan arbeta. Det är 
viktigt att uppmuntra till engagemang och till spridning av 
kunskaper, idéer och information, dels till civilsamhället 
dels till de äldre. Lägg till otrygghet som ett särskilt kri-
terium för öka möjligheten för den som lever i ensamhet 
och med stor otrygghet att beviljas boende på service-
boende. Linköping har gått från att vara en av de mest 
generösa kommunerna till en av de mest strikta när det 
gäller att bevilja platser på serviceboende.
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Vårdserviceteam för avlastning till äldreomsorgsperso-
nal 
Kristdemokraternas största satsning i budget för 2018 
handlar om att skapa förutsättningar för nya arbetstill-
fällen i kommunen som sänker trösklarna in i våra egna 
verksamheter. Inom äldreomsorgen finns behov att 
avlasta ordinarie personal med vårdserviceteam. Fokus 
ska vara att få nyanlända och andra personer som står 
långt från arbetsmarknaden och som bedöms lämpliga, 
ska 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 enklare uppgifter 
som städning, tvätt, matlagning, disk mm. På det här 
sättet får man naturliga arbetsuppgifter och språkträ-
ning, 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.

Våra förslag: 
Upphandla äldreomsorg enligt lagen om valfrihetssys-
tem - sparar 11 miljoner

Garantera parboende i alla Linköpings äldreboenden

Lägg till otrygghet som kriterium för att få serviceboen-
de

Fördubbla anhörigbidraget 

Inför vårdserviceteam för att avlasta personalen - sat-
sar 10 miljoner



13

Ge förutsättningar 
för personligt  
ansvar

Bättre integration med familjehem för ensamkommande 
flyktingbarn  
De senaste åren har det kommit många ungdomar till 
Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Det finns ett 
behov att inventera vilka insatser som erbjuds. Ensam-
kommande flyktingbarn placeras i främst på hem för vård 
och behandling (HVB-hem). Detta trots att det finns andra 
placeringsalternativ som erbjuder en mer naturlig upp-
växtmiljö och som inte är lika kostnadsdrivande och att 
både socialtjänst och skola vittnar om att det ur integra-
tionssynpunkt inte är en optimal lösning. Kostnader för 
en plats på HVB-hem ligger i genomsnitt runt 2000 kr per 
dygn och kan ibland landa på en nivå som är flera gånger 
så hög. 

Vi vill prioritera placeringar i familjehem och tror att ett 
proaktivt arbete att rekrytera familjer som kan bistå med 
en hemliknande miljö och trygga uppväxtvillkor. Integra-
tionsprocessen för de ungdomar som ensamma kommit 
till Sverige kommer kunna påskyndas med en prioritering 
av denna typ av insats. Vi tror att med omfattande infor-
mationsinsatser kan fler familjer välja att bidra. 

Administrativ avlastning på socialtjänsten 
Vi ser ett behov att avlasta socialtjänsten med adminis-
trativ personal. Trots att det finns vakanta tjänster har 
inte förvaltningen förmått att effektivisera arbetsuppgif-
terna. Det finns stor potential att avlasta ordinarie per-
sonal med administrativa uppgifter och servicetjänster. 
Bristen på utbildade socionomer är en nationell trend och 
därför behöver vi skapa en omställning.

Samtidigt så tror vi att administrativ avlastning kommer 
öka attraktiviteten för socionomer att arbeta i Linköping. 
Arbetsbelastningen är hög och genom att erbjuda möjlig-
heten att fokusera på kvalificerade arbetsuppgifter tror 
vi att vi kan bidra till att öka vår attraktivitet som arbets-

givare i en tid då det råder stor konkurrens om personal 
inom socialtjänsten. 

Reformerat försörjningsstöd 
En av de största utmaningarna för kommunens framtida 
ekonomi är att säkra att fler invånare klarar egen försörj-
ning. Vi ska ha höga förväntningar på att människor gör 
vad de kan för att komma in på arbetsmarknaden. Det 
är inte minst viktigt i en tid av stor invandring att de nya 
svenskarna möts av hög förväntan och verktyg för att ta 
sig dit. Genom att fokusera på vad människor kan bidra 
med visar samhället tilltro till människors förmåga.

Med de kommande årens prognoser där allt fler ser ut att 
hamna i bidragsberoende ser vi att det finns ett behov av 
att reformera försörjningsstödet och införa ett aktivi-
tetskrav för att få bidraget. Kristdemokraterna vill också 
skapa förutsättningar för jämställda relationer bland de 
mest utsatta grupperna i samhället. Där tror vi att den 
ekonomiska fördelningen i relationer är viktigt. Vi vill att 
det ska vara en jämställd fördelning av försörjningsstöd 
där lika delar av försörjningsstödet betalas ut till båda 
parter i en relation. Detta för att minska riskerna med 
ekonomiskt våld och osunda beroendeförhållanden. 

Våra förslag: 
Minska kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn 
genom att prioritera familjehemsplaceringar - sparar 4,5 
miljoner

Skapa administrativ avlastning för socialtjänsten - sat-
sar 5 miljoner

Reformera försörjningsstödet och skapa motprestatio-
ner för att erhålla bidrag -    
sparar 10,5 miljoner

Socialnämnden
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Värdighet och valfrihet inom omsorgen
Omsorgsnämnden
Kristdemokraterna vill skapa en tillvaro där människor 
med funktionsnedsättning så långt det är möjligt ska ha 
lika möjligheter som alla andra att leva ett självständigt 
liv. Inriktningen för stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning är att identifiera och ta bort det 
som hindrar delaktighet i samhället och ett självständigt 
liv.  
Omsorg och insatser ska präglas av värdighet och respekt. 
Människor är olika och kommunen ska försöka stödja de 
behov den enskilde har. Vi vill att människor med funk-
tionsnedsättning ska själva ha möjlighet att välja boende 
och korttidsboende samt utförare av daglig verksamhet, 
hemtjänst, ledsagning, avlösning och personlig assistans. 
Att ha ett arbete är grundläggande för många människors 
välbefinnande. Linköping ska vara en förebild som arbets-
givare och anställa fler personer med funktionsnedsätt-
ning. 

Satsningar på öppenvårdsinsatser för utsatta familjer 
och unga 
Omsorgsnämnden lyckas inte idag möta de behov som 
finns av öppenvårdsinsatser till familjer, barn och unga 
som behöver stöd. Det är bland annat bristen på tillräck-
liga resurser som ligger till grund för det återkommande 
underskott som omsorgsnämnden redovisar. Utöver koali-
tionens satsningar på 8 miljoner vill vi lägga ytterligare en 
miljon för att arbeta proaktivt med de insatser som vi tror 
bidrar till att minska vårdbehovet på längre sikt. 

Daglig verksamhet för utvecklingsstörda 
Ett av de områden som omsorgsnämnden inte har resur-
ser för att täcka befintligt behov gäller daglig verksamhet 
för utvecklingsstörda. Vi vittnade ökade kostnader inom 
LSS-verksamheten med 7 miljoner redan 2016. För 2018 
budgeterar majoriteten nämnden bara 5 miljoner. Vi lägger 
mellanskillnaden för att möta det behov som finns och 
säkerställa att alla personer med utvecklingsstörning får 
den daglig verksamhet som de har rätt till. 

Utveckla upphandlingssystemet för ökad valfrihet och 
kvalitetsincitament 
Linköpings kommun har lång erfarenhet av att arbeta med 
offentliga upphandlingar och arbetar med många olika 

utförare inom omsorgen. Idag har kommunen inför Lagen 
om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten och daglig 
verksamhet. Vårt förslag är att införa det inom hela vård- 
och omsorgsområdet.

Därtill vill vi utveckla vårt upphandlingssystem och ge 
bonus till utförare som uppnår viss nivå av brukarnöjdhet. 
Dessutom anser Kristdemokraterna utförare som aktivt 
arbetar med rehabilitering på ett sätt som minskar vård-
behovet ska behålla full ersättning för tidigare insats för 
att ge incitament att inom ram kraftigt höja arbetet med 
rehabilitering på våra boenden. 

Inför anhörigbidrag även inom omsorgen 
För personer över 65 år har Linköping ett anhörigbidrag 
för de som väljer att själva hjälpa en familjemedlem som 
är i behov av hjälp i vardagen. Vi vill att även anhöriga till 
personer som har rätt till insatser enligt LSS eller SoL som 
är under 65 år ska ha möjlighet att få ett sådant bidrag. 
Många anhöriga gör redan idag enorma insatser för sina 
familjemedlemmar och bistår som gode män och person-
liga assistenter. Vi avsätter 500 tkr för att upprätta ett 
sådant bidrag. 
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Vårdserviceteam 
Kristdemokraternas största satsning i budget för 2018 
handlar om att skapa förutsättningar för nya arbetstill-
fällen i kommunen som sänker trösklarna in i våra egna 
verksamheter. Inom äldreomsorgen finns behov att 
avlasta ordinarie personal med vårdserviceteam. Fokus 
ska vara att få nyanlända och andra personer som står 
långt från arbetsmarknaden och som bedöms lämpliga, 
ska 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 
enklare 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 personer med insats 
inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Våra förslag: 
Införa anhörigbidrag inom omsorgen

Anställa vårdserviceteam för att avlasta utbildad perso-
nal - satsar 5 miljoner

Finansierar daglig verksamhet för utvecklingsstörda - 
satsar 2 miljoner

Ökade öppenvårdsinsatser - satsar 1 miljon

Inför parboendegaranti för personer med LSS-insats - 
satsar 2 miljoner

Upphandlar enligt LOV - sparar 2 miljoner
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Stärk civilsamhällets förutsättningar utan 
konstgjord andning från kommunen

hamnar på ytterligare 750 miljoner kronor. Det är tal om 
mångmiljardbelopp. Redan nu är signalerna från kommu-
nens ekonomer att kalkylen inte går ihop - men majorite-
ten tuffar på. Vi måste lägga våra investeringar på en nivå 
som möter behoven, men släppa ambitionerna att varje 
projekt ska vara ett arkitektoniskt underverk och vara det 
främsta i landet. 

Starkt civilsamhälle istället för kommunala verksamhe-
ter 
Idag bedriver Linköping många kultur- och fritidsinsatser 
i egen regi, vilket tränger undan förutsättningarna för ett 
livskraftigt föreningsliv som lever på egna förutsättning-
ar och med stöd från kommunen. Många projekt skulle 
fungera utan kommunala insatser och stärka civilsam-
hället i kommunen. Tyvärr skapar våra egna aktiviteter 
undanträngningseffekter. Vi vill se ett rikt föreningsliv. 
När vi tar bort kommunens konkurrerande verksamhet 
och samtidigt sänker skatten skapar vi förutsättningar 
för medborgarna att lägga pengar på de verksamheter de 
själva vill stödja.  

Fri kultur är en förutsättning för fler visionära, orädda 
och kritiska medborgare. Kulturpolitiken ska skapa ut-
rymme för människor att få utlopp för sin kreativitet och 
stimulera våra själsliga och andliga behov. Kristdemo-
kraterna tror på en fri kultur där principen om armlängds 
avstånd på allvar ska fungera i kulturpolitiken. Vi tror 
också att en välmående kultursektor är viktig för den 
växande staden och för tillväxten i kommunen. 

Ökad egen finansiering för professionell kulturverksam-
het  
Linköpings kulturliv är idag välmående och har goda 
förutsättningar i förhållande till hur kultursektorn finan-
sieras lokalt i många andra kommuner. Vi vill att kulturen 
fortsatt ska ha förutsättningar att hålla hög kvalitet och 
vara tillgänglig för flertalet. Däremot tror vi att det finns 
potential att hitta högre grad av självfinansiering. För den 
professionella kulturverksamhet som kommunen finan-
sierar eller delfinansieras vill vi lägga uppdrag om att öka 
intäkterna för sponsring, försäljning och biljettintäkter. 
Det finns få kommuner som ens lägger 10 procent av vad 
Linköping gör på att finansiera regional kulturverksamhet. 
Vi är stolta över det vi kan leverera i kulturutbud och vill 
värna det, men tror att det finns utrymme att öka kultu-
rens självständighet från politiken. 

Stopp för kommunala prestigeprojekt 
Koalition för Linköping har lanserat ett stort antal kost-
nadsdrivande och rekorddyra projekt mitt i högkonjunktur 
med skyhöga byggkostnader. I planen för kommande åren 
finns finns en simhall för 760 miljoner kronor. Priset på en 
vanlig simhall ligger i andra kommuner i genomsnitt på 
cirka 100 miljoner kronor. Den kostnaden som vi lägger på 
en byggnad som kunde kosta en bråkdel av slutnotan kun-
de exempelvis under ett helt decennium skulle finansiera 
lönerna för 150 lärare. Utöver det ligger det andra planer 
som ligger utanför kommunens kärnverksamhet och som 
riskerar urholka vår ekonomi och välfärd. Kommunal bio-
graf och en multisporthall i hundramiljonsklassen. Vi ska 
bekosta en konsert- och kongressanläggning inom några 
år. Nya Kungsberget som inkluderar kulturaktiviteter 

Kultur- och fritidsnämnden
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Våra förslag: 
Fördubbla kravet på egna intäkter för den professionella 
kultur som kommunen stödjer genom sponsring, biljet-
ter, restaurangintäkter och försäljning.

Radikalt förändra Linköpings investeringsbudget på 
kultur- och fritidsområdet för att  stoppa prestigepro-
jekten - sparar 38 miljoner i investeringsbudgeten

Linköping bör ansöka om medlemskap i föreningen 
Funkisglädje för att öka funktionsnedsattas tillgång till 
kultur och fritidslivet. 

Granska föreningsbidragen och prioritera verksamheten 
Idag ges föreningsbidrag inom ramen för flera näm-
ner. Det är idag ingen uppföljning på de verksamheter 
som stöttas. Vi vill skärpa reglerna för att prioritera de 
verksamheter som gör bäst insatser. Vi vill följa upp hur 
medlen används och garantera att det är till de som har 
en aktiv verksamhet som beviljas bidrag och att inga or-
ganisationer som ges bidrag bryter mot de demokratiska 
principerna. 

Kultur som är tillgänglig för alla 
Kristdemokraterna tror att alla människor har ett behov 
av kultur. Utöver de rättigheter som ges via LSS ser vi att 
det finns ett stort värde att hitta plattformar som ökar 
funktionsnedsattas tillgång till kultur och fritidsaktivi-
teter som kan berika tillvaron och ge stärkt självkänsla 
hos en grupp som ibland har svårt att delta på lika villkor. 
Därför förslår vi att Linköping ansöker om medlemskap 
i föreningen Funkisglädje som bland annat arrangerar 
tävlingen Funkismello och bidrar med plattformar som 
gör kulturverksamhet tillgänglig för målgruppen.
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Estetisk hållbarhet i bostadsbyggandet

Bygg för folkliv 
Kristdemokraterna vill se en stad som lever. Linköping har 
många fantastiska resurser och vackra miljöer som är 
som gjorda för folkliv, men som idag är tomma på rörelse 
och aktivitet. Vi vill bättre utnyttja kommunens vatten-
drag och särskilt stärka stångåns attraktivitet. Vi tror att 
kommunens tillväxtpotential kan stärkas rejält genom att 
underlätta för restaurangers etablering med generösare 
tillståndsgivning för exempelvis serveringstillstånd och 
uteserveringar. Vi vill också förändra arbeta för att enkla-
re etablera säsongsbetonade restaurangupplevelser. 

Skapa områden med förenklade byggregler för en levan-
de landsbygd 
Kristdemokraterna vill se en kommun som utvecklas även 
utanför tätorten. Där måste vi i större utsträckning låta 
markområden få attraktivitet med hjälp av hög grad av 
frihet i bostadsbyggandet. Vi vill att kommunen gör mer 
för att få tillåtelse att göra undantag i strandskydds-
reglerna och upprättar frizoner för byggande utanför 
planlagt område. På så sätt ger vi landsbygden ett antal 
attraktiva konkurrensfördelar mot staden och stärker 
dess potential att leva på sina egna förutsättningar. 

Ändamålsenlig trafikplanering med högre hastighets-
gränser 
Kristdemokraterna är oroade över den trafikplan som 
presenteras för Linköping. Linköping genomför stora sats-
ningar på cykeltrafik, vilket är positivt. Men en miljömäs-
sigt hållbar stad rustar inte bara för dagens miljömässigt 
hållbara teknik. Där är vi övertygade om att bilen har en 
roll att spela även i framtiden och att vi riskerar att begå 
stora misstag om vi nu bygger hinder för framkomlighet 
för människor och näringsliv. Vi vill se en ändamålsenlig 
trafikplanering med syfte på att möta de transportbehov 
som finns. Vi vill också ha ändamålsenliga hastighetsbe-
gränsningar som inte skapar onödiga hinder i trafikflöden. 
Idag finns det ett antal gator och trafikleder med omo-
tiverat låga hastighetsgränser som försämrar stadens 
infrastrukturella kapacitet.

Den växande staden ställer höga krav på planering av 
infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem. 
Näringsliv och Linköpingsbor behöver transporter som är 
pålitliga, förutsägbara, trygga och säkra. 

Linköping ska i större omfattning byggas enligt den klas-
siska stadens form med levande gatumiljöer och tydliga 
kvarter. Linköping ska skapa förutsättningar för byggande 
som skapar kommersiella lokaler i bottenplan och för 
att öka antalet arbetsplatser i nya utvecklingsområden. 
Arkitekturen måste bli mer varierad och möta medborgar-
nas preferenser. Även på detta område kan den klassiska 
staden tjäna som föredöme. Variation i färg, höjd och 
form är eftersträvansvärt liksom ett levande takland-
skap. Arkitektoniska kvaliteter måste säkerställas tidigt 
i processen och medborgare bör i högre utsträckning få 
säga sitt vad det gäller gestaltningsfrågor. Vi vill införa en 
princip om estetisk hållbarhet i Linköpings arkitekturpro-
gram för att säkerställa att den gestaltning som tar form 
håller över tid och blir ekonomiskt försvarbar.

Stärk intrycket av kulturhistoriskt viktiga byggnader 
Vi vill stärka bevarandet av kulturhistoriskt viktiga miljöer 
och förstärka dess intryck genom att byggnader som 
upprättas i närområdet ska samspela genom krav på 
harmonier i fasad- och takutformning. Genom att med-
vetet ställa krav på markerade portar, spröjsade fönster, 
utsmyckning och brutna sadeltak tror vi att vi kan skapa 
harmonier i stadskärnan som kan stärka upplevelsen av 
de vackra byggnader som redan finns. 

Estetisk hållbarhet  
Vi vill införa krav på estetisk hållbarhet som princip i 
bostadsbyggandet. Istället för att omfamna och ge fritt 
spelrum för de formspråk som tillfälligt är trendiga på 
landets arkitekturhögskolor vill vi ha ett byggande med 
ett visuellt intryck som håller över tid. Vi tror att med-
borgarna i högre utsträckning behöver få säga sitt i 
gestaltningsfrågor för att säkerställa att staden utvecklas 
på ett estetiskt hållbart sätt.  

Samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden

Ändamålsenlig trafikplanering med högre hastighetsgränser

Förändrade incitament för tillsyn och kontroll 
I vår budget sänker vi kostnader för tillsyn och kontroll. Vi 
vill att Linköping ansöka hos regeringen om högre sank-
tionsmöjligheter för att skapa andra incitamentsstruktu-
rer för att följa regler för miljö, livsmedel och hälsokon-
troller. Vi lägger en besparing på ungefär en tredjedel av 
kommunens tillsynskostnader genom att använda oss av 
färre kontrollanter. Vi tror att kraftigt höjda sanktionsav-
gifter kan skapa högre efterlevnad av regelverket samti-
digt som vi minskar kostnaderna för att ha så pass många 
kontrollanter som vi har. Om kommunerna frivilligt tillåts 
lägga till högre sanktionsavgifter kan dessa intäkter 
tillfalla kommunerna. 

Våra förslag: 
Verka för förenklade byggregler och kortare planproces-
ser

Lysa upp staden och dess offentliga byggnader bättre 

Skapa förutsättningar för folkliv med fokus förenklade 
förutsättningar för etablering av restaurang- och besök-
snäring

Levandegöra områden kring kommunens vattendrag, 
som Stångån och de många sjöarna, med fler mötesplat-
ser och gångstråk

Värna den klassisk stadsbildning och arkitektur med 
tydliga kvarter, mänsklig skala och levande taklandskap 
ska vara vägledande i fler nybyggnadsprojekt
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Budgeten i siffror
(alla siffror i tkr) Vår ram Förändring 

mot marjori-
tetens ram

Beskrivning förändring Majorite-
tens ram

Kommunfullmäktige           11739             12844

                -1105 Besparing geografiska utskott

Summa: -1105

Kommunens revisorer            4941 Summa: 0               4941

Kommunstyrelsen       220542            379861

             -35852 Avstår äskanden över ram

            -50000 Besparing utgifter marknadsföring

             -25467 Avskaffa KS ansvar för hållbarhet

              -6000 Nytt system för samordnad varudistri-
bution

             -10000 Minskad personalutgiftspost

             -15000 Minskad post kommunövergripande 
verksamhet

              -8000 Färre uppdrag till Visit Linköping & co

              -4000 Sänkta lokalkostnader pga flytta för-
valtningar

              -5000 Besparing Almedalsveckan

Summa: -159319

Kommunstyrelsens anställnings-
myndighet 

        419410           445439

             -19529 Avstår äskanden över ram

             -10000 Minska kommunstyrelsens förvaltning

                5000 Anställa assistenter på socialförvalt-
ningen

              -5000 Besparing livsmedel-, hälsoskydd och 
miljöskyddsinspektörer

               -3500 Minskad kultur- och fritidsförvaltning

              -3000 Avskaffa jämställdhets- och mång-
faldsgruppen, genuspedagog

              10000 Trygghetsväktare

Summa: -26029
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(alla siffror i tkr) Vår ram Förändring 
mot marjori-
tetens ram

Beskrivning förändring Majorite-
tens ram

Överförmyndarnämnden           6534 Summa 0               6534

Valnämnden            2347 Summa 0                3170

Äldrenämnden       1199091         1208089

               -9332 Avstår från ramäskande utöver resurs-
fördelning demografi

              -11000 LOV-upphandla inom äldreomsorgen

              10000 Vårdservicetjänster

                 1334 Anhörigsbidrag

Summa: -8998

Omsorgsnämnden      1060465         1052965

              -2000 LOV-upphandlingar

                5000 Vårdservicetjänster

                2000 Satsningar daglig verksamhet

                 1000 Öppenvårdsinsatser

                  500 Anhöringsbidrag

                2000 Parboendegaranti

               -1000 Kontroll föreningsbidrag

Summa: 7500

Samhällsbyggnadsnämnden 401643             417143

             -15500 Effektivisering drift och underhåll

Summa: -15500

Exploatering       -30000 Summa 0           -30000

Socialnämnden        441450           456450

             -10500 Motprestation försörjningsstöd

               -4500 Minskning HVB för EKB

Summa: -15000

Bygg- och miljönämnden          -5509             -5509

Summa 0

Utförarnämnden          -5846             -2846

              -3000 Effektivisteringskrav Leanlink

Summa: -3000
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Barn- och ungdomsnämnden      3125405          3149142

             -60737 Avstår äskanden utöver resursfördeln-
ing

               15000 Barnskötarsatsning

                9000 Lärarassistenter

                4000 Karriärlärarsatsning

              10000 Minskade barngrupper i förskolan

              -2500 15 timmars förskola för föräldralediga 
och arbetslösa

                5000 Dagmammegaranti

                6500 Elevhälsa

             -10000 Optimering av lokalutnyttjande skift-
gång i delar av grundskolan och 
satsningar på familjedaghem

Summa: -23737

Bildningsnämnden        744986           743986

               -4500 Skiftgång gymnasieskolan

                3500 Karriärlärarsatsning

               2000 Lärarassistenter

Summa: 1000

(alla siffror i tkr) Vår ram Förändring 
mot marjori-
tetens ram

Beskrivning förändring Majorite-
tens ram

Kultur- och fritidsnämnden       259428           303828

              -11950 Avstår äskanden över ram

             -14000 Allaktivitetshus

               -2500 Effektivisering bibliotek

               -4500 Krav föreningsbidrag

                 -500 Nämndens egna omkostnader

                    50 Medlemskap Funkisglädje

               -1000 Sänkning Ung Puls

               -1000 Omprioritering egna arrangemang

              -2000 Minskat stöd studieförbund

               -7000 Minskat stöd regional kulturverksam-
het

-Summa: -44400

Summa 7842472 -285588 8146035
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Pensionering, exkl finan-
siella poster 

52216 51262  67216 -15000 52216

Resursmedel 54000 59952 82000 -40000 42000

Reserv för pris, lön o demo-
grafi 

382766 153865 331805 331805

Intern finansiering, intern 
ränta 

-41663 -39725 -41663 0 -41663

Tilläggsbudget ”Välfärd-
smiljarderna” 

67900 0 0

Statsbidrag ”Byggbonus” 36531

Intäkter 2018 enl uppdrag -100000 -100000 Ökad utdelningen 
från bolagen

-40000 -140000

0

Ofördelat effektivisering-
skrav 

Verksamhetens nettokost-
nader 

8379999 8151800 8485393 -365588 8106830

(alla siffror i tkr) Marjorite-
tens ram

Beskrivning förändring     Förändring Vår ram
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Majoritetens förslag till 
budget 2018

Förändringar KD:s förslag till 
budget

Verksamhetens nettokostnader          8485393   8106830

      

Jämförelsestörande poster 

Avskrivningar            -175000    -175000

Tilläggsbudget 

Intäkter 2018 enl uppdrag            100000     100000

Ökad utdelning från 
bolagen 

     40000

Verksamhetens nettokostnader        -8485000 -8135984

Skatteintäkter          7082000 -350000  6732000

Generella statsbidrag och utjämning           816000    816000

Kommunal fastighetsavgift           257000    257000

Summa skatteintäkter o utjämning         8155000  7805000

Finansiella intäkter           370000    370000

Finansiella kostnader           -39000     -39000

Jämförelsestörande poster 

Finansnetto           331000     331000

ÅRETS RESULTAT                     0               0

Resultaträkning
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          Majoritetens           Förändring     Vår ram 
         Ram

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 

Överförmyndarnämnden 

Valnämnden 

Äldrenämnden 

Omsorgsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden 

Bildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Utförarnämnden

Resursmedel

Strategisk markreserv

Summa

 

1000

1090

23410

10400

16650

151000

500

42800

15000

15000

276850

               -1000

               -1090

        0

 -2000

             -12000

             -20000

                       0

 -2000

         0

         0

         0

             -38090

     0

     0

             23410

             8400

             4650

           131000

                500

           40800

            15000

            15000

                        238760

Investeringar



 


