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Nytt lokalt parti i kommunfullmäktigevalet 

– Linköpingslistan

Michael Cocozza - Fokus på kommun-
ekonomi och arbetsmarknad 

”Kommunen har en bra ekonomi, men det är ingen poäng 
med att samla så mycket pengar på hög. Jag tycker att man 
gott kan använda en del av kapitaltillgångarna och öka 
utdelningen från bolagen i syfte att komma till rätta med en 
del problem som vi har i Linköping.”

– När det gäller integration av nyanlända är jobb det vikti-
gaste. Om vi ska få igång integrationen är det väsentligt att 
fler kommer i arbete. Vi har idag ca 3 000 hushåll som får 
försörjningsstöd i kommunen. 800 av dessa anses arbetsföra 
men får inget arbete och de flesta av dessa är nyanlända. Vi 
menar att kommunen med kommunala bolag, privata utfö-
rare samt leverantörer ska ställa upp med arbeten till 
800  personer med försörjningsstöd. Med 4-5 års arbets-
träning med lönearbeten inom den kommunala sfären blir 
dessa gångbara på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Cecilia Helber - Med skolan i fokus

”Jag anser att lärarkåren behöver fyllas på eftersom 12 000 behöri-
ga lärare kommer att fattas inom en tioårsperiod, enligt Skol-
verkets analyser. ”

– Sjukskrivningarna har ökat bland lärare med 70 procent sedan 
2010 på grund av  stress och psykisk ohälsa och de senaste 20 åren 
har fler lämnat läraryrket än andra jämförda yrken.  Det är illa och 
visar tydligt på att arbetsmiljön för lärare måste vara ett prioriterat 
område. Linköping ligger dåligt till i lönestatistiken, särskilt för 
grundskolelärare, vilket inte direkt leder till att skickliga lärare vill 
vara kvar. 

– Jag ser också vikten av tidiga insatser i skolan vilket stöds av näs-
tan all forskning. Grundskolorna måste få ökade resurser i form av 
fler elevassistenter, specialpedagoger och givetvis duktiga lärare.

Maria Esbjörnsson Lakatos - För samarbete och 
effektiva beslutsvägar i politiken

”Jag är engagerad i utbildningsfrågorna. Med mina 37 år i Linkö-
pings kommun, som lärare och rektor inom samtliga skolformer 
och chefstjänst på utbildningsförvaltningen i Linköping anser jag 
att jag har en gedigen kunskap om verksamheten och 
utmaningarna inom skolvärlden.”

 – När jag läste om Linköpingslistan fångades mitt intresse så pass 
mycket att jag började läsa partiprogrammet. Mycket stämde med 
mina egna värderingar och tankar. Jag ser möjligheter till kortare 
beslutsvägar, färre projekt som åläggs skolorna uppifrån, och mer 
fokus på skolans vardag för elever, lärare och rektorer. 

Söndagen den 11 september går linköpings-
borna till valurnorna för att utse sina repre-
sentanter i riksdag-, region- och kommun-
fullmäktige.

Lokalt parti behövs i kommunpolitiken

Linköpingslistan är ett nytt lokalt parti i Linkö-
ping som  ställer upp i valet till kommunfull-
mäktige. Vi har på kort tid fått över  tvåhundra 
medlemmar och sympatisörer. Vi har också fått 
ett  bra genomslag i den kommunala debatten 
och även mycket bra resultat i lokala opinions-
mätningar. Vi ställer upp i valet för att vi vet 
att det finns ett stort behov av ett kommunalt 
parti som har fullt fokus på Linköping. Vi tar 
ställning  i varje enskild fråga för det som vi 
upplever är bäst för Linköpingsborna. 

Förskola, skola, omsorg och arbeten

Linköpingslistans program spänner över många 
lokalt viktiga frågor. Våra främsta frågor är att 
väsentligt öka resurserna till förskola, skola, 
omsorg och att sätta nyanlända i arbete. Vi har 
i vår budget 2022 för Linköpings kommun visat 
hur detta ska finansieras. Läs gärna mer på vår 
hemsida: www.linkopingslistan.se. 

LL driver lokala frågor 

Behovet av ett lokalt parti blir tydligt när man 
ser att vi är det enda parti som driver ett antal

lokala frågor. I samtliga dessa frågor visar 
opinionsundersökningar att vi har en 
majoritet av linköpingsborna med oss: Bevara 
Tinnis badsjö, inga fler parkeringshus, istället 
garage under jord, öppna Slottsträdgården, 
vänta med förbud för biltrafik på delar av 
Storgatan, utveckla Trädgårdsföreningen, öka 
nivån på park- och markskötsel samt klotter-
borttagning, satsning på tätorterna Viking-
stad, Ljungsbro, Sturefors och Linghem samt 
betydligt ökat stöd till föreningslivet. Vi har 
fokus på Linköping. Rösta på Linköpingslistan 
i kommunvalet. 

Christer Mård, 
Ordförande för Linköpingslistan

Christer Mård, ordförande för Linköpingslistan.

 Spara valsedlarna i detta kuvert
Linköpingslistan skickar nu ut vår Valinformation samt våra 
valsedlar till kommunvalet. Vi gör detta i god tid innan förtids-
röstningen startar den 24 augusti. Anledningen är att vi som nytt 
parti inte får våra valsedlar utlagda i röstlokalerna. Vi får lägga 
ut dessa själva och det är inte alltid garanterat att våra valsedlar 
finns tillgängliga. Därför är det viktigt att våra väljare sparar val-
sedlarna i detta kuvert och tar med dessa när man  går och röstar. 
För att beställa fler valsedlar, se kontaktuppgifter på sida 8.

Cecilia Helbers fokus ligger på skolan och 
vård- och omsorgsfrågor. Hon är gymna-
sielärare i svenska och engelska.

 
Michael Cocozzas fokus är kommunekonomi 
och arbetsmarknadspolitik. Han är företagare 
inom bostadsbyggande.

Maria Esbjörnssons fokus är utbildningfrågor. 
Hon är fd skolledare.
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12 punkter för att göra en bra kommun bättre:

10. Öka tryggheten med fler ordningsvakter, trygghets-kameror och sociala insatser. 

4. Öppna Slottsparken för allmänheten. 

8. Öka stödet som förenklar för funktionshindrade.
1.  Kraftigt utökade resurser till 

förskola, skola, föreningsliv och kultur.

5. Öka utbudet av nya bostäder –

fler hyresrätter med lägre hyra.

 3. Behåll nuvarande storlek på 

Tinnis badsjö.

7. 800 nya jobb till arbetslösa med 

försörjningsstöd.

9. Behåll möjligheten att åka 

bil på delar av Storgatan och 

hela Drottninggatan. 

2. Öka utdelning från kommunala bolag och kapitalförvaltning.

6. Ge fler möjlighet att köpa nya småhus till lägre kostnad.

11. Utveckla trädgårdsföreningen 

- ny scen, dansbana, temalekplats 

och isyta.  

12. Nyttja marken under jord - inga fler parkeringshus.  
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Namn: 
Lars Karlsson,
Företagare

Intresseområde:
Näringsliv

Namn: 
Hassan Hassan, 
Jurist

Intresseområde: 
Integration

Namn: 
Monica 
Liljenberg, 
God man
Intresseområde: 
Socialpolitik

Namn: 
Jan Myhrman
Arbetsledare

Intresseområde:
Socialpolitik

Namn: 
Tony Lönn
Fd personalchef

Intresseområde:
Bostadspolitik

Namn: 
Yamina 
Belkacemi,
Kulturcoach
Intresseområde:
Arbetsmarknad

Namn: 
Rolf Ö 
Johansson
Fd VD Ispalatset
Intresseområde:
Idrott/ bostad

Namn: 
Lars Stephensson, 
Pensionär

Intresseområde: 
Funktionshinder

Namn: 
Inger Hällbäck, 
Fd vårdchef

Intresseområde:
Äldreomsorg

Namn: 
Ola Neselius
Busschaufför

Intresseområde:
Trafikpolitik

Namn: 
Ingvar 
Gustavsson,
Företagare
Intresseområde:
Näringsliv

Namn: 
Morgan 
Holmström, 
Företagare
Intresseområde:
Arbetsmarknad

Namn: 
Rickard Söder-
ström, Säljare
Tunga fordon
Intresseområde:
Föreningsliv

Namn: 
Lars-Ove 
Gustavsson, 
Ingenjör
Intresseområde: 
Energi/bygg

Namn: 
Sanne Jacob,
Företagare

Intresseområde:
Idrottsfrågor

Namn: 
Maria Brahim
Byggchef
Intresseområde:
Samhälls-
byggnad

Namn: 
Roy Karlsson,
Företagare

Intresseområde:
Näringsliv

Namn: 
Anita Vogel, 
Fd sekreterare

Intresseområde:
Äldreomsorg

Namn: 
John Landelius,
Sjökapten

Intresseområde:
Trygghetsfrågor

Namn: 
Anders Mäki,
Konsult

Intresseområde:
Näringsliv

Namn: 
Madelaine 
Pavlidis, 
Sjuksköterska
Intresseområde:
Omsorg/barn

Namn: 
Ida Maria 
Söderfeldt, 
Socionom
Intresseområde:
Socialpolitik
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Namn: 
Birgitta Thell,
Projektledare

Intresseområde:
Kultur och fritid

Namn: 
Jaleh
Ramezani,
Företagare
Intresseområde:
Arbetsmarknad



Linköpings kommun har 28 stadsdelar. Vid si-
dan om det finns det 19 tätorter med omgivande 
landsbygdsområden. År 2021 uppgick folkmäng-
den i Linköpings kommun till 165 547 personer.

Våra större tätorter i kommunen är Malmslätt,  
Sturefors, Linghem, Ekängen, Ljungsbro, 
Vikingstad, Skeda udde, Berg och Bankekind. 
Peter Trygg är en av våra kandidater från tätor-
terna utanför centrala Linköping.

– Jag värnar om ytterområden som ofta inte får 
den service som medborgarna så väl behöver 
trots skatteinbetalningar. Vi centraliserar tyvärr 
det mesta av vår offentliga sektor nu för tiden 
av ekonomiska och praktiska skäl, och fortsät-
ter: 

– Varför skulle vi inte kunna ha ett så kallat 
”kommunhus” i ytterområden där det finns ett 
nödvändigt serviceutbud inom vård, omsorg 
och tillgängligt. Jag vill inte ställa geografiska 
områden emot varandra. Skäggetorp, Berga

och andra utanförskapsområden behöver stöd och 
satsningar, men vi får inte glömma bort servicen i 
ytterområdena. 

Att skapa tryggare områden

– Vi måste skapa opinion för att få trygghetsfrågorna 
i centrum. Polisens närvaro och sociala aktiviteter i 
utsatta områden måste utvecklas i kommunen. Ett 
utökat föräldrastöd kombinerat med ett omfattande 
säkerhetsarbete som till exempel kommunala väktare 
bör utvecklas i Linköping. 

Peter Trygg, Vikingstad 
– en politik för hela kommunen

Spara valsedlarna i detta kuvert
Linköpingslistan skickar nu ut vår Valinformation samt våra 
valsedlar till kommunvalet. Vi gör detta i god tid innan förtids-
röstningen startar den 24 augusti. Anledningen  är att vi som nytt 
parti inte får våra valsedlar utlagda i röstlokalerna. Vi får lägga 
ut dessa själva och det är inte alltid garanterat att våra valsedlar 
finns tillgängliga. Därför är det viktigt att våra väljare sparar val-
sedlarna i detta kuvert och tar med dessa när man  går och röstar. 
För att beställa fler valsedlar, se kontaktuppgifter nedan.

@Linkopingslistan                       linkopingslistan.se          
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Telefon: 079- 300 82 10

Linköpingslistan
c/o Christer Mård
Gripgatan 31
582 43 Linköping

    info@linkopingslistan.se


