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Vallöften innanför boxen 
I september står Linköping inför ett vägval. Sveriges kommuner står 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 kommer bli svårt att finansiera välfärden i framtiden.  

Därför tror vi att det behövs företrädare som redan nu påbörjar arbetet med att prioritera bland våra 
verksamheter och vågar satsa på kärnuppdragen i kommunen. För att ha råd att bekosta välfärden 
imorgon behöver vi idag inventera verksamheterna för att omfördela resurserna. Det finns gott om 
utrymme att stärka kärnan i välfärden genom att effektivisera verksamheten och avstå från de utgifter 
som ligger utanför det kommunala kärnuppdraget. 

Den styrande koalitionen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har visat vad deras 
prioriteringar är. Det ena efter det andra skrytbygget och prestigeprojektet har lanserats under 
mandatperioden. Man spenderar skattepengar som om det inte finns någon morgondag. Samtidigt ser 
vi att vi inte fullgott klarar av de mest grundläggande åtaganden vi har. Det saknas platser inom 
äldreomsorgen. Väntetiderna för att få boende inom LSS blir allt längre. Barngrupperna i förskolan 
behöver bli mindre. Det finns stora behov i välfärden som blir lidande av de skeva prioriteringarna.  

Kommuner sätter ofta mål som syftar till att ”sätta kommunen på kartan”. Linköping har bland annat 
ett mål om att bli en av de tre främsta besöks- och eventstäderna i Sverige. Det är ett den typen av 
orealistiska målsättningar som ligger till grund för många av de kostsamma projekt som nu lanseras.  

Vi kristdemokrater vill att vi ska sätta andra typer av mål för att säkerställa att våra ambitioner riktar 
sig mot välfärdens kärna. Vi ser hellre att Linköping ska ha målet att bli den bästa staden att växa upp 
och åldras i. Vi behöver prioritera de verksamheter som påverkar medborgarnas vardag och sätter 
valfrihet, gemenskap och människovärdet i centrum. Det skulle skapa rätt grunder för våra 
prioriteringar.  

Vi hoppas du ska se att detta genomgående genomsyrar detta valprogram. Våra vallöften håller sig 
innanför boxen. 

Sara Skyttedal (KD) 

Kommunalråd i opposition 
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Sparsamhet och minskat slöseri 
Kommunens ekonomi 
Linköping har länge varit en kommun med god ekonomi och med lägst skatt i Östergötland. Ett 
välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande 
välfärd. Men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande offentlig sektor. Linköping har fått ett 
allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler 
yrkeskompetenser. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, 
prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, 
effektivisering och förnyelse av verksamheterna. 

Tyvärr vittnar vi nu ett trendbrott och förbi är tiden då Linköpings kommun var återhållsam med de 
offentliga resurserna. Trots den pressade situation som råder ute i verksamheterna inom skola och 
omsorg är det utgifterna för central förvaltning som ökat mest. På ett år har omkostnaderna för politik 
och gemensamma avgifter ökat från 25 till 45 miljoner. På två år har utgifterna för kommunikation 
nästan fördubblats och ökat från 34 till 65 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 kärnuppdrag. 

Även på ̊ investeringssidan finns utökade utgifter och projekt i miljardklassen. Just nu byggs Sveriges 
dyraste simhall, planeras för dyraste skolbyggnaden, en multisporthall. Extravagans och glamour går 
före de nödvändiga funktioner som medborgarna kan förvänta sig. Våra resurser är begränsade och går 
just nu till projekt som är flera gånger dyrare än standardutföranden. Framtidens investeringsutrymme 
äts nu upp av koalitionens planer. Dessutom väljer man att låna pengar för att bekosta utsvävningarna. 
Dagens köpfest kommer bekostas av morgondagens skattebetalare och minska budgetutrymmet i 
framtiden.  

Vi kristdemokrater har röstat nej till många av de skrytbyggen som nu initieras. Vi prioriterar 
kärnverksamheter, men vi tror också att kommunens konkurrenskraft och attraktivitet behöver stärkas. 
Därför har vi lagt ett budgetförslag där skatten sänks med en skattekrona. Det motsvarar ungefär 6700 
kronor mer kvar årligen för en vanlig barnfamilj.  

En utmaning för kommunens ekonomi är demografin. Med en åldrande befolkning är det fler som ska 
försörjas. Ett liknande problem uppstår om vi får stora grupper som hamnar utanför arbetskraften på 
grund av avbrutna studier eller misslyckad integration. Detta riskerar att skapa en olöslig ekvation. 
Därför behöver vi föra en diskussion om vad vi faktiskt kan förvänta oss att det offentliga står för, men 
också hur Linköpings verksamhet kan utvecklas och bli mer effektiv. 
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Våra prioriteringar 
• Linköping ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där 

kärnverksamheterna prioriteras. 
• Kommunalskatten i Linköping bör sänkas med 1 skattekrona under kommande 

mandatperiod. 
• Inrätta en slöseriombudsman i Linköping som säkerställer att skattepengarna används på 

ett ansvarsfullt sätt. 
• Styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter 

i verksamheterna ska återkommande utvärderas och kvalitetssäkras. 
• Slimmad central förvaltning med kraftigt minskade utgifter för administration, 

representation, kommunikation och marknadsföring.  
• Välfärdstjänsterna ska kunna levereras av en mångfald av utförare, bland annat genom att 

använda Lagen om valfrihetssystem, LOV, i större utsträckning än idag. 
• Det ska utfärdas tydliga kommunala servicegarantier för kommunens tjänster, med tydliga 

besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls. 
• Kommunen ska inte överta föreningars och civilsamhällets uppdrag. Inte heller ska vi 

konkurrera med företags eller enskildas ansvar eller uppgifter, utan istället vara ett stöd 
om så behövs. 
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Människovärdet i centrum för omsorgen 
Vård och omsorg 
Människovärdet baseras inte på din ålder eller din egen förmåga. Äldreomsorgen ska därför präglas av 
trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov 
och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska 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, kyrkor och andra ideella krafter. 

Välfärdstjänster  
Kristdemokraterna vill skapa nya välfärdstjänster i alla delar av kommunens verksamhet. Vi gör 
omfattande satsningar i hela välfärden 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. Samtidigt 
ser vi att personal med flerårig eftergymnasial utbildning genomför uppgifter som mindre kvalificerad 
arbetskraft 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 öka chanserna att få även 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. 

Kommunen ska satsa på äldres mat och måltider. God och vällagad mat samt möjlighet att påverka 
menyn är viktigt för livskvaliteten. Vi har valt att satsa 14 miljoner de kommande två åren på att förbättra 
måltiderna för de äldre genom att satsa på att bygga tillagningskök på plats i äldreboendena. 

Rätt att välja var man vill bo 
De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad sa länge tryggheten kan garanteras. Linköping ska 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 äldre med stora omsorgsbehov. Från och med år 2020, då den stora fyrtiotalsgenerationen börjar 
komma upp i 80-arsaldern, förväntas efterfrågan på olika bostäder för äldre årligen stiga. Det är därför 
en gemensam uppgift för stadens alla berörda nämnder och styrelsers 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. Vid 
biståndsbedömning ska särskild hänsyn tas till ålder, oro och ensamhet. Vi har motsatt oss de nya 
hårdare riktlinjerna för att få rätt att bo på serviceboende. Vi vill också värna möjligheten för parboende 
i praktiken som ger förutsättningar till sammanboende för de äldre par som sa önskar. Koalition för 
Linköping väljer tyvärr att i stor utsträckning lägga verksamhetsuppdrag inom äldreomsorgen vilket 
minskar möjligheterna för den enskilde att välja sitt boende. 

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 dubbla den ekonomiska ersättningen till de anhöriga som avlastar vårdpersonal. 
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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, nar och till vem man ska vända sig. Civilsamhället och ideella organisationer 
kan göra en stor insats i detta sammanhang. Väntjänster och ringkedjor 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. 

Vi vill lägga till otrygghet som ett särskilt kriterium för öka möjligheten för den som lever i ensamhet 
och med stor otrygghet att beviljas boende på serviceboende. 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. 

Vårdserviceteam för avlastning till omsorgspersonal 
Kristdemokraterna vill skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen 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 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 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 våra 
äldre. 
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Våra prioriteringar 
• Alla över 85 år som vill, ska garanteras plats i anpassat boende, exempelvis särskilt boende 

eller trygghetsboende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan 
biståndsbedömning. 

• De olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons 
behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom 
profileringar och temaboenden. 

• Varje person ska själv kunna välja utförare av hemtjänsten genom Lagen om 
valfrihetssystem, LOV. 

• Vårdserviceteam ska inrättas med personal som avlastar vårdpersonalen arbetsuppgifter, 
exempelvis administrativa tjänster, service i form av transporter och städning med mera. 

• Hög kvalitet och stor valfrihet vad gäller maten ska garanteras inom äldreomsorgen. 
• Inför parboendegaranti även för personer som har insatser via LSS. 
• Linköping ska utveckla anhörigstödet och dubbla det stöd man får. Det ska finnas tydlig 

information kring vilket stöd anhöriga har rätt till. 
• Brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar ska utföras regelbundet och redovisas 

öppet och lättförståeligt på exempelvis kommunens hemsida, som stöd för den äldre eller 
dennes anhöriga att välja utförare. 

• Palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på alla vårdboenden. 
• Mobila enheter ska i inrättas i samverkan med regionen som kan ge vård i hemmet i de fall 

detta är en bättre lösning än inläggning vid sjukhus. 
• Användandet av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga som personal, bör utvecklas i 

syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och 
självbestämmande.  

• Alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens 
verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål. 

• Enklare serviceinsatser som exempelvis hjälp med städning, handling och social 
gemenskap ska ges utan biståndsbedömning. 

• Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare ska inte överstiga 10 olika personer per 14- 
dagarsperiod. 

• Kommunen ska erbjuda alla över 65 år trygghetslarm utan biståndsbedömning. 
• Tjänster som äldresjuksköterskor, logopeder, Silviasystrar eller demenssjuksköterskor, ska 

inrättas som specialkompetens.  
• Kommunen ska ha rätt att anställa läkare. 
• Kommunen ska tillsammans med entreprenörer och investerare utveckla välfärden 

exempelvis genom innovationsupphandlingar och fler alternativ inom omsorgen. 
• Ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att växa fram och 

driva verksamhet. 
• Att Wi-Fi installeras på alla kommunens boenden. 
• Personalen på boendena ska erbjudas psykosocial kompetens i form av samtal med t.ex. 

kurator.  
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Ett tryggt och snyggt Linköping 
Trygghet 
Linköping är generellt sett en trygg stad. Men vi vet att många invånare, framförallt kvinnor och äldre 
undviker vissa platser och framförallt begränsas människors rörlighet under kvällstid. Vi vill anställa 
fler kommunala trygghetsvakter för att öka tryggheten i de kommundelar som upplevs som mindre 
säkra. Nationellt vill Kristdemokraterna dessutom att kommunerna ska kunna finansiera anställningen 
av poliser. 

För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever 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 bör 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. 

Nedskräpning och skadegörelse 
För att öka den upplevda 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. Vi vill att 
Linköping för en dialog med regeringen för att tillåta kommunernas ordningsvakter att bötfälla för 
nedskräpning. I hela polisregion Öst bötfälldes 5 personer för nedskräpning under 2016. Polisens 
resurser är knappa och det kommunala ansvaret måste öka. Genom att snabbt åtgärda skadegörelser 
och klottersanera bidrar vi till känslan av att ingen kommundel lämnas för att förfalla. 

Sedan millennieskiftet har tyvärr 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 föräldrarna känner svag samhörighet 
med samhället. Det krävs kraftfulla insatser för att förebygga uppkomsten av parallellsamhällen som 
inte omfattas av rättssamhället. 

 

Våra prioriteringar 
• Kommunen ska kunna finansiera poliser för att stärka polisnärvaron. Tills det är möjligt 

vill vi att Linköping ska anställa fler trygghetsvakter för att göra våra gator och torg 
tryggare. 

• Utveckla kommunens avhopparverksamhet med bättre information till närstående. 
• Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att 

miljöer skapas som upplevs otrygga. 
• Inför en Broken windows princip. Klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska 

upplevelsen av otrygghet.  
• Linköping bör bli en Håll Sverige Rent-kommun.  
• Ordningsvakter i Linköping ska få bötfälla personer för nedskräpning. 
• Kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera var tiggeri, gatumusicerande 

och annan liknande verksamhet får förekomma för att säkra trygghet och trivsel i 
kommunen.  

• Personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka 
tecken på radikalisering och våldsbejakande extremism. 

• Föreningsstödet i kommunen ska demokratisäkras så att inte antidemokratiska föreningar 
och organisationer ges bidrag. Föreningar med kopplingar till muslimska studieförbundet, 
Ibn Rushd, ska inte erhålla bidrag. 
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Lika rättigheter och skyldigheter 
Integration 
I stort går utvecklingen i Linköping åt rätt håll. Samtidigt ser vi att det råder stora skillnader i 
förutsättningar mellan olika kommundelar. Det finns områden i Linköping med omfattande 
segregation, social oro och utanförskap. Många av våra kommuninvånare har svårt att konkurrera på 
dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad och klara sin egen försörjning, men det nya utanförskapet är 
inte bara ekonomiskt, utan också socialt och kulturellt.  

En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte bara för 
de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande 
för ett gott samhälle. Den är dessutom en god grund för en fungerande integration. Om integrationen 
däremot misslyckas är det i sig ett hot mot samhällsgemenskapen. Här ställs krav på oss som bor här 
sedan länge att vara öppna och inkluderande men också på dem som kommer hit att anstränga sig att 
bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande värderingar vårt land vilar på. Att bygga upp 
parallellsamhällen får inte vara ett alternativ. 

När många invandrare kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov. Att de 
som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning är avgörande. Vi har redan idag 
problem med sa kallade utanförskapsområden. Om vi inte lyckas med integrationen kommer problemen 
att fördjupas. 

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. Ensamkommande flyktingbarn placeras i främst 
på hem för vård och behandling (HVB-hem). Detta trots att det finns andra placeringsalternativ som 
erbjuder en mer naturlig uppväxtmiljö och som inte är lika kostnadsdrivande. Dessutom vittnar både 
socialtjänst och skola om att det ur integrationssynpunkt 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. Integrationsprocessen för de ungdomar som 
ensamma kommit till Sverige kommer kunna påskyndas med en prioritering av denna typ av insats. Vi 
tror att med omfattande informationsinsatser kan fler familjer välja att bidra. 
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Reformerat försörjningsstöd 
En av de största utmaningarna för kommunens framtida ekonomi är att säkra att fler invånare klarar 
egen försörjning. 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 en integrationsplikt för att få bidraget. Den 
kopplas till individuella utvecklingsplaner med krav på närvaro, aktivt deltagande och progression 
kopplat till SFI, arbetsmarknadsinsatser och samhällsorientering. Frångås planen för den enskilde 
uteblir rätten till försörjningsstöd och andra förmåner. 

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 prioriteringar 
• Inför integrationsplikt i Linköping. För att erhålla försörjningsstöd och andra bidrag från 

kommunen måste personer som nyligen kommit till Sverige aktivt arbeta för att lära sig 
svenska och närma sig arbetsmarknaden.  

• SFI-undervisning ska kombineras med praktik. 
• SFI ska erbjudas även under föräldraledighet. 
• Satsa på att öka andelen familjehem för ensamkommande ungdomar. 
• Samhällsorienteringen ska utökas med mer undervisning om värderingar, jämställdhet och 

sociala och etiska koder i Sverige. Dessutom bör den praktiska delen innehålla information 
kring sociala etikettskoder som råder på offentliga platser och i trafiken. 

• Kommunen ska ha väl utarbetade planer för hur ensamkommande ungdomar snabbt ska 
kunna komma in i skolan, lära sig språket och få grundläggande kunskaper om det svenska 
samhället. 

• Personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka och 
bemöta hedersproblematik. 

• Informationskampanjer om religiöst förtryck ska genomföras där det uppmanas att 
polisanmäla trakasserier från så kallade “religiösa sedlighetspoliser”. 

• Ett kommunalt lärlingssystem för nyanlända vuxna ska utformas. 
• Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav. 
• Kommunen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står la ̊ngt ifran 

arbetsmarknaden. 
• Det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för invandrare 

som vill starta eget. 
• Nyanlända ska erbjudas starta eget-utbildning på hemspråket. 
• Att kommunen arbetar för att öka kontakten mellan nyanlända och ideella organisationer, 

föreningar och kyrkor för att främja integrationen i samhället. 
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Fria och trygga familjer 
Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör får 
familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför 
krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – 
behovet att bli sedd. 

Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära 
gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Ingen familj är dock den andra 
lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva ska ha makten att 
utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta. 

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället. Den är basen för att vi ska kunna växa, må bra och 
få grundläggande mänskliga behov tillgodosedda. Fungerar inte familjen som en trygg gemenskap 
fungerar heller inte samhället. Familjerådgivning och föräldrastöd är en viktig del i det förebyggande 
barnavårdsarbetet. Familjens situation och förutsättningar får också långsiktiga effekter eftersom det är 
där nästa generation medborgare formas. Vi vill stärka de strukturer och gemenskaper som våra barn 
och unga finns i, som familj, civilsamhället, förskola och skola.  

 

Idag ser vi hur många politiker har en tendens att vilja styra och i alltför stor utsträckning lägga sig i hur 
människor väljer att utforma sin vardag. Det vill vi sätta stopp för. Men det finns också tillfällen då 
familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det offentliga finnas där, inte minst för 
barnens skull. Vi ser också hur vardagen för många familjer är svår att få att gå ihop. Upplevelse av 
stress, tidsbrist och otillräcklighet är något som många känner igen. Där har politiken en uppgift att 
skapa förutsättningar för att människor ska kunna utforma sin vardag så att stress, tidsbrist och 
upplevelser av otillräcklighet motverkas. 

Förskola och barnomsorg 
Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en bra start i livet och att få växa upp under trygga förhållanden. 
Barns 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. 

Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling 
och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka 
jobb men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds för sin skolgång. Barns och familjers 
behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola där respekt för barnets behov är 
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grundläggande. 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. 

Barnomsorgspeng för olika slags barnomsorg 
Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål. Därför behövs större flexibilitet och 
valfrihet i familjepolitiken. 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 vill införa en barnomsorgspeng som kan användas för all slags 
barnomsorg, i det egna hemmet, med hjälp av au pair, i föräldrakooperativ såväl som den kommunala 
förskolan. Nationellt föreslår också Kristdemokraterna att det införs en så kallad dagmammegaranti. Vi 
vill också garantera detta i Linköping. Satsningar på familjedaghemmen bidrar också till att minska 
lokalbehovet för förskolan. 

Minskade barngrupper 
Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan. Detta är olyckligt 
inte minst för de yngsta som har svårare att anknyta till många olika personer. Vi ser också en tendens 
att förskolan gynnas framför andra omsorgsformer vilket inskränker mångfalden och begränsar 
familjernas möjlighet att välja. Vi vill minska barngrupperna i förskolan och införa ett maxtak på 12 barn 
i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper. Vi tror också att vi måste minska rätten för föräldralediga 
och arbetslösa att använda sig av förskolan och begränsa tillgången till 15 timmar per vecka. Det bidrar 
till lägre arbetsbelastning på personal och mindre barngrupper.  

Ge personalen tid med barnen 
Avlasta personalen i förskolan med mer servicepersonal som kan avlasta med administrativa och 
praktiska arbetsuppgifter. Vi behöver också uppvärdera barnskötarnas roll och satsa på att öka 
personaltätheten på förskolan. 
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Våra prioriteringar 
• Familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att även ta hand om egna och 

anhörigas barn. 
• Föräldraförsäkringen ska vara generös och flexibel. Den ska förfogas fritt mellan 

föräldrarna och andra närstående.  
• Familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla och samtal ska erhållas inom max fyra 

veckor. 
• Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen som de kan 

nyttja om de vill eller har behov.  
• Anställ mer servicepersonal på förskolorna som avlastar pedagoger och barnskötare så de 

får tid med barnen. 
• Föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas minst två gånger till blivande föräldrar 

och föräldrar under barnets uppväxttid. Detta ska även finnas tillgängligt sommartid. 
• Stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas vid val av barnomsorg 

och förskola. Därför vill vi göra de lagändringar som är nödvändiga för att detta ska kunna 
uppnås. 

• Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, ett maxtak på 12 barn i 
småbarnsgrupperna. Vi har satsat 25 miljoner extra i vår budget för mindre barngrupper.  

• Mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds fler timmar 
i förskola eller annan pedagogisk omsorg. 

• Inrätta en ”dagmammegaranti”. Möjlighet till plats i familjedaghem ska aktivt erbjudas 
alla familjer. 

• Kommunen ska marknadsföra möjligheterna med barnomsorgspeng vid sidan av annan 
barnomsorg. 

• Säkra tillgången till nattis – barnomsorgsverksamhet på obekväm arbetstid. 
• En servicegaranti ska inrättas som garanterar förskoleplats inom tre månader. Om så inte 

sker ska ekonomisk kompensation utgå. 
• Strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och 

ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid. 
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Jobb och näringsliv 
Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en 
god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas för ett dynamiskt småföretagande, 
där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut. 

Svensk arbetsmarknad står inför en omfattande omställning. Både förändrad demografi, digitalisering, 
globalisering och integration utmanar vår ekonomi och blixtbelyser behovet av omfattande reformer på 
arbetsmarknaden. De största förändringarna behöver ske på nationell nivå, men även lokalt måste vi 
göra samhället redo för omställning. 

Behovet av enkla jobb är viktigt 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 utmaningarna 
är att klara integrationsutmaningen. Vi har föreslagit att Linköping inrättar ett antal servicetjänster 
inom välfärden som dels avlastar utbildad personal, men också blir en väg in för personer som står 
längre bort från arbetsmarknaden. Vårdserviceteam inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten, 
lärarassistenter och assistenter på socialtjänsten är exempel på tjänster vi vill utöka. 

 

Möjligheterna för politiker att skapa jobb är trots allt begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir 
lättare att driva företag. Tyvärr kan vi konstatera att Linköping rasat i rankingen för företagsvänliga 
kommuner. Det är angeläget att bryta den trenden. En kommun med välmående och framgångsrika 
företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. För 
Linköping handlar det om 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. Vi är även 
beroende av ett välfungerande och flexibelt utbildningssystem där människor i olika faser av livet kan 
utveckla sin kompetens. 

Trots återhämtningen på arbetsmarknaden finns det alltför många som står utanför. Det rör sig 
framförallt om personer med ohälsa eller funktionsnedsättningar och personer med otillräcklig 
kompetens. Därtill finns idag en stor grupp förhållandevis nyanlända som riskerar att hamna i 
långvarigt utanförskap om de inte kommer in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det brist på 
arbetskraft inom många områden. Här behöver kommunen i samverkan med arbetsförmedling och 
företag förbättra sitt matchningsarbete. Därför har vi drivit att en arbetsmarknadsnämnd ska införas, 
vilket nu kommer bli en realitet under kommande mandatperiod. 
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Innovation, tech och startups 
Linköping har lyckats bygga ett starkt varumärke på svenska startup-scenen. Många av våra techbolag 
ligger i frontlinjen i utvecklingen. Science park Mjärdevi är en viktig plattform för att attrahera 
företagsetableringar och stödja entreprenörer. Vi ska vara stolta över att ha en startupmiljö i världsklass 
som attraherar tillväxtföretag. Vi vill stärka förutsättningarna för denna typ av innovationsföretag 
genom låta Linköping bli känt som den kommun där det är lättast att etablera sig, det är minst 
regelkrångel och där kommunen håller hög servicenivå mot företagen. 

 
 

 

  

Våra prioriteringar 
• Det ska tas fram en policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet. 
• De offentliga upphandlingarna ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar 

och förenklade förfrågningsunderlag. 
• Det kommunala bolaget Lejonfastigheter ska fråntas rätten att besluta över vilka 

byggnadsprojekt i offentlig verksamhet som upphandlas eller byggs i egen regi. Vi tror att 
nuvarande regelverk bidrar till ojämlika villkor på markanden. 

• Linköping ska satsa på entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan. 
• Gymnasieelever ska erbjudas att bli ”Sommarlovsentreprenörer”. 
• Gymnasieskolan ska uppmuntra fler elever att starta och driva företag, exempelvis med 

stöd av Ung Företagsamhet. 
• Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav. 
• Lagen om valfrihetssystem, LOV ska tillämpas i fler verksamheter för att öka mångfalden 

av utförare inom olika kommunala verksamheter. 
• Kommunen ska ta initiativ för att bilda innovationssystem där olika aktörer fran 

näringslivet, universitet och det offentliga samverkar för att underlätta innovationer. 
• Linköpings kommun och de kommunala bolagen ska föregå med gott exempel da det gäller 

att anställa personer med någon form av arbetshinder, exempelvis funktionsnedsättning 
och språksvårigheter eller personer som är i behov av rehabilitering. 
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En skola där ingen hålls tillbaka 
Utbildning 
Skolan har två huvuduppgifter: att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling 
och att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under 
förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska 
skolledning, rektorer och lärare ges stor frihet att själva utforma undervisningen. 

Nyfikenhet och sökande efter kunskap är ett grundläggande drag i den mänskliga naturen. Skolan har 
mot denna bakgrund i uppgift att ge varje elev sa goda förutsättningar som möjligt att nå sin fulla 
potential. Men skolan har också ett fostrande uppdrag liksom en uppgift att stärka varje elevs 
självkänsla. 

Tyvärr lever inte alla skolor upp till detta. Överlag ser vi fallande resultat i svenska skolor. I många 
klassrum är det allt för dålig studiero för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 
optimalt. Mobbning förekommer vilket för en del elever leder till men för livet. Vi ser också hur många 
elever som är i behov av olika typer av stöd inte får hjälp i tid och inte sällan "faller mellan stolarna". Vi 
vill att skolorna i Linköping anställer heltidsmentorer som kan avlasta lärarna i kontakten med elever 
och föräldrar.  

Staten bör ta ett särskilt ansvar för skolor med väldigt dåliga resultat. Riktigt dåliga skolor ska kunna 
stängas men innan dess bör kraftfulla åtgärder sättas in. En nationell expertgrupp bör finnas som stöd 
i dessa svåra situationer. 
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Elevhälsa 
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 föräldrar, skolans elevhälsoteam, sociala myndigheter och barnpsykiatri. Många 
gånger känner barn och unga sin starkaste oro och utsatthet på kvällar och helger nar 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. I Kristdemokraternas budgetmotion i 
Linköping har vi alltid satsat mer resurser än majoriteten på att stärka elevhälsan i våra skolor. 

 

 

 

  

Våra prioriteringar 
• Att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende 

utförare som profil ska finnas. 
• Aktivt skolval ska tillämpas oavsett om man söker till en fristående eller en kommunal 

skola.  
• På kommunens hemsida ska det finnas öppna jämförelser mellan skolorna i kommunen 

för att underlätta valet av skola. 
• Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl ekonomiskt 

som verksamhetsmässigt. 
• Satsa ytterligare resurser på elevhälsa både i grundskolan och gymnasiet. 
• Elever som missat målen i något ämne ska erbjudas lovskola. 
• Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det administrativa arbetet ska 

minska med hjälp av bland annat lärarassistenter och heltidsmentorer. 
• Strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och 

ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid. 
• Särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att kunna 

utvecklas. Talangfulla elever ska, precis som i många andra länder, lättare kunna flyttas 
upp årskurser för att slutföra sina studier tidigare.  

• En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med 
elevhälsan samma dag. 

• Organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan som en naturligt integrerad 
del i undervisningen.  

• Den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att 
återställa skadan. 

• Vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida 
jobb vara ett centralt perspektiv. 

• Lokala ordningsregler ska tas fram där rektorer och lärare ska ha stor möjlighet att 
anpassa dem efter skolans behov. 

• Vi vill skilja vuxenutbildning och gymnasie-/högstadieelever genom att renodla ALG och 
Birgittaskolan till enbart gymnasieskolor. Nya Kungsbergsskolan ska enbart vara en 
grundskola. 
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Gymnasiet 
Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet både för den som planerar att studera vidare 
och den som vill gå ut direkt på arbetsmarknaden. Möjligheten att studera är dock inget som ska vara 
begränsat till ett visst åldersspann. Möjligheten att komplettera sina studier ska finnas under hela livet. 
Gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna, utifrån sina förutsättningar, får samma rätt till 
utbildning och lärande som andra elever. 

Idag ser vi dessvärre hur allt för många elever inte slutför sina gymnasiestudier, särskilt gäller detta 
elever som börjar på något av de individuella programmen inklusive språkintroduktion. De är också 
många som upplever att de valt fel program och därför byter till ett annat vilket ofta innebär att 
gymnasietiden förlängs. Det finns även problem med att för många elever väljer program och 
inriktningar inom områden där det är svårt att få jobb. 

Möjliggör för gymnasieelever att läsa högskolekurser 
Driftiga och talangfulla elever måste ha möjlighet att utvecklas och stimuleras. I jämförelse med andra 
länder är Sverige dåliga på att erbjuda möjligheter för elever att läsa i snabbare takt än normalt. Vi vill 
möjliggöra för gymnasieelever som har höga resultat i sina kurser att läsa högskolekurser under sin 
gymnasietid.  

Skiftgång på gymnasiet 
Vi vill införa skiftgång på gymnasiet. Det leder till bättre lokalutnyttjande och gör det möjligt att spara 
resurser för utbyggnad av annan verksamhet. Det ökar också valfriheten för eleven och möjlighet att 
kombinera sina studier med extrajobb eller fritidsintressen. Vi tror också att det är nödvändigt att 
anpassa skolan till olika elevers dygnsrytm för att se till att alla når sin fulla potential. 
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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 värderingar som alla människors 
lika och okränkbara värde, jämställdhet mellan 
könen och medmänsklighet. Dessa värden ska 
genomsyra hela skolans verksamhet. Rektorn 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 våldsbejakande 
islamistisk extremism. I skolorna ska finnas hög 
medvetenhet om att till exempel högerextrema 
uttryck och symboler så att dess förekomst kan 
bekämpas.  

Linköpings kommun behöver utvidga arbetet för 
att höja kunskapen om islamistiska symboler 
införa en nolltolerans mot sådana. Vårt kulturarv 
erbjuder verktyg att förstå, ifrågasatta, påverka och 
se på samhället ur nya perspektiv. Skolan ska stå 
upp för värden som frihet, demokrati och 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är 
värden som vi inte kan kompromissa med. 

 

 

 

 

  

Våra prioriteringar 
• Se ett nära samarbete mellan skolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller 

lärlingsutbildningar. 
• Erbjuda skiftgång på gymnasiet för att bättre utnyttja skolans lokaler och möjliggöra för 

elever att frigöra tid på exempelvis fritidsintresse eller extrajobb.  
• Att elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att läsa högskolekurser. 
• Införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med 

elevhälsan samma dag. 
• Vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida 

jobb vara ett centralt perspektiv. 
• Gymnasiesärskolan ska verka för att de elever som har intresse och möjlighet ska erbjudas 

praktik eller lärlingsplatser. 
• Den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att 

återställa skadan. 
• Gymnasieskolan ska som helhet uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, 

idrottsorganisationer och liknande. 
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Ett samhälle för alla 
Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot viktiga värden som 
delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter människan 
ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen 
och förutsättningar. 

Denna utgångspunkt för vår politik nar det gäller personer med olika typer av funktionsnedsättning, 
men även personer som på olika sätt hamnat i ett socialt utanförskap eller en social utsatthet. 
Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. 
Därför bör i normalfallet familjen och 
andra anhöriga ges en central plats i det 
stöd som ges. Insatserna ska stödja nar 
det brister och stimulera de positiva 
krafter som finns hos varje person - det 
personliga ansvaret ska alltid beaktas. 

Risken för diskriminering och negativ 
särbehandling är tyvärr förekommande i 
samhället. Idag finns tyvärr många som 
lever i olika typer av utsatthet, särskilt 
sårbara är barn i otrygga hem. Runt var 
femte barn lever exempelvis i 
förhållanden där båda eller någon 
förälder har ett riskbruk eller missbruk av 
alkohol. Alltför många ungdomar har 
även själva destruktiva dryckes- och 
drogvanor. 

Minska köerna inom LSS och socialpsykiatrin 
Linköping har idag många personer i kö för att få tillgång till särskilt boende. Behovet ser ut att öka de 
kommande åren, men tyvärr planeras inte för tillräckligt med nya platser för att täcka upp för 
prognosen. Kristdemokraterna vill att lokalförsörjningsplanen justeras så att vi kan erbjuda personer 
boende i tid. Vi har satsat extra resurser i våra budgetförslag för att påskynda utbyggnaden av bostäder. 

 

Våra prioriteringar 
• Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka risk- och missbruk vad gäller 

alkohol, droger, spel och nätanvändande. Särskilt fokus ska läggas på barn och unga. 
• Strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och 

ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid. 
• Utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga vald i nära relationer liksom 

hedersrelaterat våld och förtryck. 
• Säkerställ god tillgång till mans- och kvinnojourer. 
• En strategi ska tas fram för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt svaga hushåll. 
• Stärk samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling ska utvecklas för att minska 

antalet personer med ekonomiskt försörjningsstöd. Vi har varit drivande för att inrätta en 
arbetsmarknadsnämnd i Linköping. 

• Linköping ska vara ett föredöme i att anställa fler personer med funktionsnedsättning. 
• Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med 

upphandling enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. 
• Kommunen ska minska köerna till boende för personer med funktionsnedsättning och 

uppfylla lagens krav på maximal väntetid. 
• Utifrån förmåga och förutsättningar ska praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete kunna 

prövas som alternativ till daglig verksamhet. 
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Så bygger vi Linköping 
Stadsbyggnad 
Hur städer och samhallen planeras och gestaltas spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När 
den goda staden planeras bör vi ha ett “hundraårsperspektiv” och sträva efter långsiktig kvalitet och 
hållbarhet. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. Bostäder ska planeras för 
olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och 
offentlig service ska blandas för en levande stadsmiljö. Det är också viktigt att ha en planering för hela 
kommunen, inte bara tätorterna. Linköping växer snabbt och vår stad förtätas, men vi måste också öka 
möjligheterna för att bosätta sig utanför tätorterna. Vi ser ett behov att planera för fler småhusområden 
för att tillgodose fler familjers önskemål om boendeform. 

Idag har vi dessvärre en bostadssegregation som motverkar Linköping som sammanhållen stad. 
Områden som Skäggetorp, Berga och Ryd blir allt mer segregerade och vi behöver öka variationen av 
upplåtelseformer i områden med många hyresrätter. Vi har också en stor bostadsbrist som gör att det 
är svårt att komma in på bostadsmarknaden.  

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. 

 

Estetisk hållbarhet i bostadsbyggandet  
Linköping ska i större omfattning byggas enligt den klassiska 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 medborgarnas preferenser. Även på detta område kan den klassiska staden tjäna som 
föredöme. Variation i färg, höjd och form är eftersträvansvärt liksom ett levande taklandskap. 
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 
arkitekturprogram för att säkerställa att den gestaltning som tar form håller över tid och blir ekonomiskt 
försvarbar. 

  



 
 
 

 21

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 medvetet 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. 

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 vattendrag 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 arbeta för att 
enklare etablera säsongsbetonade restaurangupplevelser. 

Skapa områden med förenklade byggregler för en levande 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 strandskyddsreglerna 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 hastighetsgränser 
Kristdemokraterna är oroade över den trafikplan som presenterats. Linköping genomför stora 
satsningar på cykeltrafik, vilket är positivt. Men en miljömässigt hållbar stad rustar inte bara för dagens 
miljömässigt hållbara teknik, utan också morgondagens. 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 hastighetsbegränsningar som 
inte skapar onödiga hinder i trafikflöden. Idag finns det ett antal gator och trafikleder med omotiverat 
låga hastighetsgränser som försämrar stadens infrastrukturella kapacitet. 

Säkerställ tillgången på småhus och tomter 
Linköping växer och mycket av stadsutvecklingen fokuserar nu på att förtäta staden. Kristdemokraterna 
tycker det behövs mer fokus på att öka möjligheterna för att bo enskilt och öka tillgången till tomter. 
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Våra prioriteringar 
• När nya områden planeras ska kommunen eftersträva en blandning av olika 

upplåtelseformer. 
• Skapa områden utanför Linköpings tätort där förenklade byggregler råder. 
• Öka tillgången till tomter för småhus och planera för trädgårdsstäder. 
• Arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska väga tungt när kommunen utvecklas. 

Vid planering ska särskild hänsyn tas till kulturbyggnader och kulturellt intressanta 
miljöer. 

• Förenkla regelverken för etablering av restaurangverksamhet och uteserveringar för att 
förbättra Linköpings krogutbud. 

• Vi vill införa fler så kallade LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, som 
möjliggör undantag från strandskyddsreglerna och bidrar till att öka landsbygdens 
attraktivitet. 

• Vi vill skydda kulturhistoriska bebyggelsemiljöer och bevara dem för framtida 
generationer. 

• Öka tillgången på tomter för småhus längs pendelstråk samt attraktiva miljöer, t ex 
Vikingstad, Linghem, Askeby, Berg. 

• I stadskärnan ska planeras för folkliv där både bostäder, arbetsplatser och kommersiella 
aktiviteter. I stadsmiljö ska bottenvåningar så långt som möjligt planeras för annat än 
bostäder sasom arbetsplatser och kommersiella verksamheter. 

• Planlägg för fler kommersiella verksamheter på norra sidan av Stångån som restauranger 
med uteserveringar mot vattnet.  

• Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska 
finnas med tidigt i planarbetet. 

• Flytta förvaltningar utanför stadskärnan för att spara pengar, frigöra attraktiva lokaler för 
näringsliv och få liv i fler delar av kommunen. 

• Även de som bor utanför tätorterna har rätt till en fungerande kollektivtrafik. 
• Öka Linköpings tillgänglighet genom att låta biltrafiken fungera ändamålsenligt. Säkerställ 

parkeringsmöjligheter i närhet till stadskärnan. 
• Revidera kommunens hastighetsplan så att hastigheten kan höjas på flera av vägarna 
• I planarbetet ska trygghetsperspektivet finnas med tidigt i processen för att öka den 

upplevda tryggheten i kommunen. 
• Införa maxtaxa för Bygglov och sträva efter bättre service i bygglovshanteringen.  
• Stoppa byggnationen av Universitetsvägen och Malmslättsvägen. Vi vill bevara 

Vallarondellen och säkerställa goda trafikflöden i staden. 
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Miljö och hållbarhet 
Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår omgivning och kommande generationer. 
Förvaltarskapet gäller både egna personliga tillgångarna och de materiella värdena som miljö och 
naturresurser. Vi ska agera på ett sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete till 
nästa generation. 

Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det 
att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. En av de viktigaste miljöfrågorna att arbeta med idag 
är att motverka uppvärmningen av jorden. Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett 
samhälle där skadlig miljöpåverkan ska minimeras, energin bli förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, 
bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp. Linköping ska fortsätta vara ett 
föredöme på detta område. 

Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen, inte minst i 
barns närmiljö, utmaningar som måste hanteras. 

 

 

 

 

Våra prioriteringar 
• Arbeta för en ökad andel närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, 

skola och äldreomsorg genom att ställa krav i upphandlingar. 
• Linköping ska ansöka om att bli en ”Håll Sverige rent”-kommun för att stärka arbetet mot 

nedskräpning. 
• Ansök om försöksverksamhet där ordningsvakter ges möjlighet att bötfälla privatpersoner 

för nedskräpning. 
• Kommunens förskolor ska vara giftfria. 
• Upphandla LED-lysrör för att spara skattepengar och minska energiåtgången för belysning 

i offentliga byggnader. 
• Upprusta kommunens elnät och öka kapaciteten för att klara omställning till eldrivna 

fordon. 
• Hormonstörande ämnen ska fasas ut. Särskilt viktigt är detta i miljöer där barn och unga 

vistas, exempelvis förskolor och skolor. 
• Kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till 

grönområden, gång- och cykelvägar. 
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Kultur och fritid 
Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och 
samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga 
ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och 
utvecklas både inom och mellan generationer. 

Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. 
Detta är också något som har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun eller region. Ett samhälle 
utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Det 
offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och 
näringsliv skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierande kultur-
, fritids- och friluftsliv. 

Ett problem är att såväl ideellt engagemang som deltagande i kulturaktiviteter är ojämnt fördelat bland 
medborgarna. Samtidigt som engagemangsgraden generellt sett är hög i Sverige står många i socialt 
utsatta områden helt utanför det organiserade civilsamhället, personer som i större utsträckning även 
är arbetslösa. Detta är ett hot mot samhällsgemenskapen. 

Fri kultur är en förutsättning för fler visionära, orädda och kritiska medborgare. Kulturpolitiken ska 
skapa utrymme för människor att få utlopp för sin kreativitet och stimulera våra själsliga och andliga 
behov. Kristdemokraterna 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 kulturverksamhet 
Linköpings kulturliv är idag välmående och har goda förutsättningar i förhållande till hur kultursektorn 
finansieras 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 finansierar 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 kulturens självständighet från politiken. 
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Stopp för kommunala prestigeprojekt 
Koalition för Linköping har lanserat ett stort antal kostnadsdrivande och rekorddyra projekt mitt i 
högkonjunktur då det dessutom råder skyhöga byggkostnader. I planen för kommande åren finns en 
simhall för över 800 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 kunde 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. Kommunalt filmcenter, nya museer och en multisporthall i 
hundramiljonersklassen. Vi ska bekosta en konsert- och kongressanläggning inom några år. Totalt 
handlar det om många miljarder som hamnar utanför kärnverksamheterna. Dessutom lånefinansieras 
investeringarna vilket skuldsätter även kommande generationer. 

Granska föreningsbidragen och prioritera verksamheten 
Idag ges föreningsbidrag inom ramen för flera nämnder. 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 organisationer 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 fritidsaktiviteter som kan berika tillvaron och ge stärkt självkänsla hos en grupp som ibland har 
svårt att delta på lika villkor. 

 

 

 

Våra prioriteringar 
• Kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. 
• Civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, Scouterna, samfund och 

andra. 
• Ideella organisationer ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet. 
• Personer med funktionsnedsättning ska ha en självklar tillgång till kultur- och 

fritidsutbud. 
• Upprätta en dialog med näringslivet för att skapa förutsättningar för ett kanalmuseum vid 

Roxen (Bergs slussar) där två av Sveriges främsta kanaler, Göta kanal och Kinda kanal, 
möts. 

• Utvecklingen av Gamla Linköping ska ha fokus på att bevara kärnvärden som redan finns 
på plats.  

• Linköping behöver säkra tillgången på idrottshallar. Vi vill prioritera fler hallar runt om i 
kommunen i standardutföranden, än ett fåtal ”spektakulära” hallar centralt placerade.  

• Inrätta en turistbåtslinje mellan Bergs slussar och Linköpings centrum. 
• Föreningar ska även erbjudas att själva driva anläggningar. Linköpings enorma åtaganden 

minskar incitamenten för kommersiella och ideella aktörer att investera i 
fritidsverksamhet. 

• Bygg fler utegym i stadens offentliga miljöer och parker. 
• Riv upp beslutet kring simhallen för att spara pengar och bygg en simhall på Stångebro 

med fokus på idrottens behov. 
• Inför en fritidspeng som kan sökas av barnfamiljer med försörjningsstöd för att stödja 

barnens föreningsengagemang. 
• Bevara och tillgängliggöra det lokala och regionala kulturarvet.  
• Inför mobila isbanor som kan flyttas runt i kommunen för att tillgängliggöras för 

medborgare i flera kommundelar. 


