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En budget för långsiktighet, trygghet och integration 
 
 

Linköping är en välskött kommun. Detta syns inte minst av att kommunen under de senaste åren 
har gått med stora överskott i verksamheten. Kommunen står nu inför stora utmaningar. 
LinköpingsListan presenterar ett budgetförslag som möjliggör åtgärder vilka gör långsiktig 
skillnad för Linköpings medborgare i alla åldrar och samhällsskikt. Samtliga förslag samverkar i 
syfte att uppnå ett tryggt, trivsamt och inkluderande Linköping. 

 
För att bekämpa gängkriminaliteten krävs såväl direkta åtgärder som långsiktiga åtgärder. De 
långsiktiga åtgärderna är särskilt viktiga för att komma åt de bakomliggande strukturella 
problemen. Åtgärder behöver vidtas inom flertalet områden, bland annat inom socialtjänst, 
arbetsliv och skola, för att nå önskad effekt. 

 
Kommunens övergripande ekonomiska situation bör stå klar för medborgarna när ställning ska 
tas till hur mycket av sparade resurser som är rimligt att använda. Kommunens aktieinnehav i 
Linköpings Stadshus AB uppgår idag till ett värde om ca 40 miljarder kronor. Därutöver har 
kommunen kapitaltillgångar i obligationer och aktier samt marktillgångar uppgående till ca 5 
miljarder kronor. 

 
Linköpingslistan föreslår en nivå på utdelningen från Stadshus AB som är väsentligt högre än 
förslaget från S-M koalitionen. Vår nivå är beräknad på 50% av beskattat resultat för bolagen exkl. 
Stångåstaden, som redovisas på separat rad i specifikationen av utdelningen från Stadshus. Vi 
beräknar ett resultat om 800 miljoner efter skatt och avdrag för räntekostnader i Stadshus, 50% 
av detta ger 400 miljoner som ett tillskott till den kommunala driftsbudgeten. Detta ska jämföras 
med förslaget om 23 miljoner i S-M koalitionens budget. I huvudsak beräknas utdelningen i vårt 
förslag komma från Tekniska verken. Nivån på utdelningen skulle då hamna på samma nivå som 
den statliga utdelningspolicyn för Vattenfall, 40-70% av resultatet. Som andel av den kommunala 
budgeten skulle nivån på utdelningen från de kommunala bolagen bli ungefär samma, som den 
som gäller för de statliga bolagen till statens budget. En högre utdelningsnivå är även mer i linje 
med den som tillämpas av börsnoterade bolag med stabila kassaflöden över tid. Vi menar att det 
är en högst normal utdelningsnivå på marknaden och den ska även kunna hållas av bolag med 
stabila kassaflöden som verkar på olika grader av monopolmarknader. De större bolagen i 
koncernen har en soliditet som ligger över, eller väsentligt över kravet från kommunens mål. Den 
normala utdelningsnivå vi förordar innebär heller inga hinder för en god investeringstakt i de bolag 
som tillämpar densamma, till exempel Vattenfall. 

 
Vi menar att en högre utdelning innebär även högre krav på effektivitet i bolagen. Tillgång till för 
mycket kapital leder till olönsamma satsningar, som exempelvis byggande av parkeringshus, 
spekulationsbyggnation av kontorshus i en övermättad marknad, en alltför stor omfattande 
elhandel med mycket svag lönsamhet över tid och förlustnivåer om 170 miljoner 2021 och drygt 
100 miljoner 2022. 

 
En kostnadseffektiv åtgärd i syfte att minska koncernens skattebelastning är att sänka 
avkastningskravet på Lejonfastigheter och sänka den generella hyresnivån genom att inte höja 
internhyror till kommunens enheter under 2023. Vi har med den nettoeffekten i 
skatteberäkningen för Stadshus 2023, dock är inte konsekvenserna brutto redovisade i 
nämndernas ramar. De höga resultat som prognostiseras i Lejonfastigheter leder på marginalen 
till väsentligt högre bolagsskatt för Stadshus. 

 
Vi har motionerat om övergång till indexbaserad kapitalförvaltning. Det skulle minska risker och 
även förvaltningskostnaderna. Diskretionär förvaltning har vilket vi visade i motionen inte givit 
högre avkastning än indexbaserad förvaltning under de senaste åren. 
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Vi ser ett behov av ökad samordning vad gäller lokalplaneringen. Det går 18 månader från att MoS 
flyttar ut från den kommunala fastigheten på Drottninggatan 45 till att ombyggnad börjar för nästa 
kommunala hyresgäst. Detta exempel visar på behov av ökad central samordning. Den tomma 
lokalen innebär ett betydande hyresbortfall för koncernen. 

 
Vi efterlyser en värdering av det kommunala markinnehavet. Det är lika väsentligt att kommunen 
har kännedom om markens potentiella värde i planlagt skede, som att man vet vad bolagen är 
värda. Vi återkommer också till vårt förslag om att på central nivå i stadshuset införa en ekonomisk 
ramstyrning av översiktsplanering och detaljplanering i kommunen. 

 
Kommunens nettokostnad för verksamheten är av avgörande betydelse. Diagrammet nedan visar 
att nettokostnaden är väsentligt lägre vad det gäller äldreomsorg och högre för 6 andra 
verksamhetsområden. Det finns ingen analys av orsaken till dessa skillnader. Avvikelser bör rensas 
från kvalitetsskillnader. Detta i syfte att få fram kunskap om vad som kan göras bättre och 
ekonomiskt effektivare. 

 
 
 

 
 

Förändring mot S-M budget: 
 

• Ökat utrymme, utdelning Stadshus AB, 377 miljoner kronor. 
 

Kostnadsreducerande åtgärder inom koncernen 
 

• Inför ekonomisk ramstyrning av översikts- och detaljplanering. Värdera 
marktillgångarna 

• Inte bygga fler kommunala P-husbyggen i bostadsområden 

• Inför central samordning av lokalplaneringen 

• Krav på att lokaler är uthyrda innan igångsättning av nya byggen av 
kommersiella lokaler sker 

• Inför indexbaserad kapitalförvaltning 

• Sänk avkastningskrav på Lejonfastigheter och genomför inga interna 
hyreshöjningar nästa år 
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Belopp mnkr 

Budget 
2023 

LL Budget 
2023 

Utdelning från Linköpings Stadshus AB 23 400 
Bostadspolitiska medel från AB Stångåstaden 100 70 
Intäkt för flygplatsen från Linköpings Stadshus 
AB 45 45 

Summa 168 515 



6 (21)  

Bekämpa långtidsarbetslösheten 
 
 

Vi menar att bekämpning av långtidsarbetslöshet är en nyckel för att minska utanförskap och 
minska gängkriminaliteten. Arbetsmarknadsnämndens budgetram är idag för låg, varför resurser 
och nödvändiga verktyg saknas. Denna underfinansiering medför att kommunen går miste om 
olika stöd som staten erbjuder för nya arbeten, vilket medför att arbetslösa i stor utsträckning 
endast erbjuds praktikplatser. 

 
Diagrammet nedan visar med tydlighet att den nya policyn där man erbjuder så kallade platser, 
dvs obetald praktik, inte fungerar. Vi har under fyra års tid inte nått resultat i form av att färre 
kommer i långvarigt försörjningsstöd. För att få en positiv utveckling krävs att kommunen 
erbjuder lönearbeten inom koncernen. 

 
 

 
 
 
 

Vi tror inte att det räcker med insatser för arbetsträning, utan ser att det är av stor vikt att skapa 
nya avlönade arbeten för ungdomar och vuxna. Att ha ett arbete att gå till som möjliggör egen 
försörjning ökar känslan av samhörighet och ger verkliga möjligheter till en förändrad 
livssituation. Vi anser att kommunen har ett ansvar att ge invånarna denna möjlighet. Dessa nya 
arbetstillfällen kommer även resultera i ökad kvalitet för utförande av kommunala uppdrag samt 
minskade kostnader för försörjningsstöd. 

 
Vi har för närvarande cirka 1 000 personer som har försörjningsstöd och som bedöms som 
arbetsföra. Vi vill under kommande budgetår skapa 500 nya anställningar för dessa personer. Det 
rör sig om såväl fullt arbetsföra som personer med olika former av funktionsnedsättningar. 

Försörjningsstöd Linköping, 2018-2022 
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Finansieringen sker delvis med statliga stöd, försörjningsstödet som sparas, samt de medel som vi 
skjuter till extra till arbetsmarknadsnämnden. 

 
Vi ser också ett behov av att utöka kommunala platser för sommarjobb. Allt för få ungdomar gavs 
möjlighet att sommarjobba under den gångna sommaren. Vi skjuter till extra medel för att kunna 
fullfölja ambitionen om 1 000 sommarjobb för gymnasieungdomar. Kommunen behöver öka andel 
sommarjobb som erbjuds inom detta program. Ställa krav på även privata utförare samt 
leverantörer. 

 
Vi vill även samla anställningar av de som står längst bort från arbetsmarknaden i ett kommunalt 
bolag, liknande Samhall, som i sin tur säljer tjänster till kommunala enheter, bolag och privata 
utförare. Detta för att snabbt kunna skapa arbetstillfällen och inte fastna i arbetsrättsliga 
processer. Delar av personalen från AMC skulle kunna flyttas över till detta bolag och arbeta med 
arbetsledning och coachning. 

 

 
Våra politiska satsningar: 

• Skapa 500 nya arbetsmarknadsanställningar inom skola, förskola, parkskötsel, 
städning, äldreomsorg och bevakning 100 mkr 

• Skapa 1 000 sommarjobb 10 mkr 
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Utbildning 
 

Vi vet att nyckeln till invånarnas välmående är utbildning och egenförsörjning. Linköpingslistan 
kämpar därför för en likvärdig och förstklassig skola som kan möta framtidens behov och 
utmaningar. För att göra detta måste vi utveckla kvaliteten på undervisningen samt vidta åtgärder 
för att öka trygghet och trivsel för såväl anställda som barn och ungdomar. 

 
Investeringar inom skola och utbildning utgör investeringar för framtiden och för en ökad 
integration. Alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund ska få de kunskaper som behövs för att 
uppnå sina drömmar. För oss är det självklart att barn och ungdomar ska ha en hälsosam skolmiljö 
och en väl fungerande elevhälsa. För att uppnå detta måste vi också bekämpa lärarflykten och göra 
läraryrket mer attraktivt. 

 

 
Förskolan 

 
Forskning visar att nyckeln till inkludering är språket. För att ge alla barn samma möjligheter 
föreslår vi att barn till arbetslösa ska ges möjlighet till en utökning av tiden på förskolan. För att 
stärka språkutvecklingen hos barn som inte har svenska som första språk föreslår vi en satsning 
på logopeder i förskolan i de socialt utsatta områden där det finns många barn med annat språk 
än svenska, som sitt första språk. 

 

 
Grundskolan 

 
Fler elever måste uppnå kunskapskraven i alla ämnen, men absolut viktigast är att fler elever når 
gymnasiebehörighet efter årskurs 9. Det är fortfarande diskrepans i resultat mellan flickor och 
pojkar och en fortsatt negativ utveckling i elevresultat mellan elever i socialt utsatta områden 
jämfört med övriga områden. 

 
Elevfrånvaron har ökat det senaste läsåret. I årskurs 7-9 har 28 procent av eleverna en frånvaro på 
15 procent eller mer. Det motsvarar drygt 1 000 elever. Elever med omfattande frånvaro riskerar 
att hamna utanför samhället både på kort och lång sikt och detta måste begränsas. 

 
Linköpings kommunala skolor har de senaste fem åren haft både strukturella och ekonomiska 
förutsättningar för bättre elevresultat i grundskolan. Utifrån kommunens förutsättningar borde 
fler elever uppnå kunskapskraven i alla ämnen och betydligt fler elever borde uppnå behörighet till 
gymnasieskolan. 

 
Spridningen ökar också mellan elever, då fler elever får allt högre betyg samtidigt som andelen 

med låga betyg kvarstår på samma nivå som tidigare. 
 

Vi föreslår därför att kommunen ska satsa på en ökad spridning av elever från utsatta områden till 
övriga skolor. Vi ser också skäl till att minska den centrala administrationen. Vi vill öka 
självbestämmandegraden för rektorerna och satsa på centralt stöd i svåra frågor tex placering av 
elever som inte fungerar i nuvarande skolan, elever med särskilda behov och särbegåvade elever. 

 
 

Våra politiska satsningar: 
 

• Utöka möjligheten till barnomsorg för arbetslösa till 30 timmar i 
veckan 10mkr 
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• Satsning på logopeder i förskolan för att stärka barnens språkutveckling 
i tidiga år, riktat mot socialt utsatta områden där få barn använder svenska 
språket under sina första år 3mkr 

 
• Öronmärkta pengar för rektorerna att använda för att stärka elevhälsan 

på skola antingen genom att anställa heltidsmentorer eller stärka elevhälsan på 
de punkter där rektor anser behoven finns. 50mkr 

 
• För arbete med hemmasittare och andra elever med omfattande frånvaro. 15mkr 

 
• Införa en anpassad skolgång för ca 30 ungdomar mellan 13 och 15 år. 3mkr 

 
 

Gymnasieskolan 
 

Linköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för legitimerade lärare och andra 
yrkesgrupper knutna till gymnasieskolan. Redan nu har vi en hög grad av elever som når en 
gymnasieexamen (88,4% på Linköpings kommunala skolor 2021). Samtidigt vittnar många lärare 
om en arbetsmiljö som leder till att duktiga pedagoger väljer att lämna yrket. Ett skäl som anges 
är den höga rättningsbördan och det stora antalet elever som alla, enligt rådande styrdokument, 
ska få individuellt anpassad hjälp. Vi behöver fler lärare, inte färre men trenden är tyvärr den 
motsatta. Respekten för professionen inom de kommunala skolorna måste uppvärderas och 
läraryrket måste ses som mer eftertraktat om vi vill ha en likvärdig och förstklassig skola. 

 
Skolsköterskor och kuratorer har idag en mycket hård arbetsbelastning och köerna till BUP är 
längre än någonsin. Gymnasieskolorna måste få resurser för att utöka sina elevhälsoteam för att 
på så sätt möta elevernas behov. 

 
Linköping har under många år haft en pennalistisk nollningsritual för gymnasieskolornas 
förstaårselever som visat sig vara svår att få bukt med. För att bryta mönstret föreslår LL en 
kommunalt ledd lägerskola, i syfte att en gång för alla komma till rätta med problemet. 

 
Våra politiska satsningar: 

 
• Ett pilotprojekt där två olika skolor ges möjlighet att anställa extra lärare 

i särskilt rättningstunga ämnen. Detta för att minska klasstorleken, öka 
likvärdigheten vid betygssättning och kunna prova tvålärarsystem. 10mkr 

 
• Öronmärkta pengar till gymnasieskolornas elevhälsoteam 

(skolsköterska, kurator, heltidsmentorer) 8mkr 
 

• Pilotprojekt lägerskola för att bryta den osunda nollningskulturen 1mkr 
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Social och omsorg 
 

Socialförvaltningen har i flera år brottats med problem med att personal slutar och byter jobb i 
snabb takt vilket resulterar i längre handläggningstider vad gäller LSS och SoL ärenden. Vi menar 
att det inte har blivit bättre, utan snarare sämre i statistiken för antalet avslutade ärenden inom 
lagstadgad tid. För att åstadkomma ett effektivare beslutsfattande och bättre arbetsvillkor för de 
som arbetar med besluten föreslår vi att pengar tillsätts för att tillsätta en extern konsult för att 
hitta nya lösningar. För att fler socialsekreterare ska att vilja arbeta i kommunen måste vi öka lönen 
för nämnda grupp vilket skulle göra arbetet mer attraktivt. På detta sätt kommer vi också att minska 
köerna och få en hög kvalitet på de beslut som fattas. 

 
Idag är det höga kostnader för personer som är placerade i HVB hem. Förvaltningen måste i högre 
grad söka efter fler familjehem. Kostnaderna för placering i HVB hem är högre än för placering i 
familjehem. Vidare bör man också undersöka om det kan göras en omfördelning av insatsen 
genom att i stället undersöka om man kan placera i eget boende med boendestöd. 

 
De personer som dömts för narkotikabrott behöver följas upp på ett adekvat sätt genom samtal, 
stöd och framtidsplanering. Detta för att åstadkomma en förändrad livssituation. Om vi får bort 
en del från missbruket minskar gängkriminaliteten och skapas ökad trygghet i samhället. 

 
Stödfamiljer och familjehem är viktiga resurser för individer med särskilda behov. Mot bakgrund 
av de höga kostnader som kommunen årligen har för HVB-hem samt de problem med tillsyn och 
kontroll som uppmärksammats i media under det senaste året bör kommunen satsa på att använda 
stödfamiljer och familjehem i högre utsträckning. Kostnaden för HVB-hem uppgår till ca 5 000 – 
13 000 kr per dygn, medan kostnaden för stödfamiljer och familjehem uppgår till liknande belopp 
för en hel månad. Genom att väsentligt höja ersättningen till stödfamiljer och familjehem kan man 
under kommande år får färre HVB placeringar. Genom denna åtgärd kan antalet familjer som vill 
hjälpa till öka, samtidigt som pengarna i ökad utsträckning stannar inom kommunen. På längre 
sikt kommer åtgärden även att leda till högre kvalitet och långsiktiga besparingar för kommunen. 

 

 
Våra politiska satsningar: 

 
• Höjt löneutrymme för socialsekreterare 14 mkr 

 
• Program för personer som dömts till narkotikabrott 18 mkr 

 

• Öka användningen av och ersättning kontaktfamiljer och familjehem. 20 mkr 
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Funktionsnedsättning 
 

Att ha en funktionsnedsättning innebär dagliga utmaningar för både personen själv och de 
anhöriga. Vi vill öka livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning genom att göra flera 
viktiga satsningar. Det är viktigt att det finns ett aktivt föreningsliv även för den här målgruppen 
som tillvaratar de specifika intressena utifrån funktionshinder. Vi vill återställa föreningsstödet till 
funktionshinderorganisationerna. Alla föreningar ska kunna söka föreningsstöd av kommunen 
oavsett vilken nämnd man tillhör. 

 
Det är också viktigt att ha en meningsfull vardag och komma ut utanför hemmet. Daglig 
verksamhet är för många ett ställe för gemenskap och en möjlighet att känna sig värdefull. Därför 
vill vi satsa på fler dagcenter, samt att möjliggöra för de som redan finns att ta emot fler som vill 
komma till dem. 

 
Som anhörig kan man ibland behöva återhämta sig och göra saker som man annars har svårt att 
göra. Det korttidshem som idag finns för vuxna funktionshindrade som bor kvar hemma hos 
familjen kan idag inte klara av att ta emot alla de som vill ha avlösning eller i den omfattning som 
önskas. För att de anhöriga ska känna sig trygga så måste en del av platserna vara en akutplats om 
en anhörig t.ex. hamnar på sjukhus. Vi vill därför satsa på ytterligare ett vuxenkorttidshem. 

 
Personer som omfattas av LSS insatser ska få större inflytande och valmöjligheter i frågan om var 
och hur man ska bo. I Linköpings kommun saknas det i dag många bostäder. Ca 30 personer står 
i kö för bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. För 
att personer med funktionsnedsättning ska få snabbare beslut inom LSS och med högre kvalitet så 
vill vi utreda beslutsvägarna inom organisationen och satsa mer resurser på att socialsekreterarna 
ska vilja stanna kvar i sitt jobb. Detta finns som förslag under Social och omsorgsnämndens budget. 

 
 

Våra politiska satsningar: 

• Återställ funktionsstödet till funktionshinderorganisationer samt öka grundbidraget och 
aktivitetsbidraget 1 mkr 

 
• Införa fler platser på dagcenter/dagligverksamhet 10 mkr 

 
• Starta ytterligare ett vuxenkorttidsboende i kommunen 6 mkr 

 
• Påbörja planering och byggnation av fler anpassade bostäder 12 mkr 
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Ökad trygghet 
Den grova kriminaliteten i Linköping har under den senaste tiden uppmärksammats såväl lokalt 
som nationellt med anledning av de många skjutningar som ägt rum under det gångna året. 
Tryggheten i Linköping har blivit en viktig fråga som ställer krav på agerande från kommunens 
sida. Vi ser ett behov av stora satsningar där bevakning och närvaro är viktiga delar för 
medborgarnas upplevda trygghet. Narkotikabruk och gängkriminalitet hör ofta ihop, varför ett 
strukturerat samarbete mellan olika myndigheter krävs för att tidigt fånga upp människor som 
förekommer i narkotikasammanhang. 

 
 
 

Våra politiska satsningar: 

• Fler bevakningskameror i offentliga miljöer. 5 mkr 

• Fler ordningsvakter och väktare i utsatta områden. 10 mkr 
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Förbättrad äldreomsorg 
 
 

Äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Detta bottnade i strukturella 
brister, vilka varit kända före virusutbrottet. Strategin att skydda de äldre har, enligt 
coronakommissionen, misslyckats. De strukturella bristerna i äldreomsorgens beredskap beror, 
enligt kommissionen, bland annat på en fragmenterad organisation och ett otillräckligt regelverk 
och ett behov av högre bemanning, ökad kompetens samt rimliga arbetsförhållanden för anställd 
personal. Förutom detta även sena och ibland otillräckliga beslut. 

 
Sverige drabbades av betydligt fler dödsfall inom äldreomsorgen under pandemin än vad tex. 
Norge gjorde. En avgörande orsak är att det finns fler sjuksköterskor i Norge jämfört med Sverige. 
För att vi ska bli bättre rustade på att motverka detta i fortsättningen om vi drabbas av ytterligare 
pandemier, förslår vi att det tillskjuts pengar för att anställa fler sjuksköterskor inom äldrevården, 
vilken också bör ledas av en sjuksköterska. 

 
Ett problem som funnits en längre tid men som uppmärksammades under pandemin är hög 
personalomsättning, som bland annat beror på för få tillsvidareanställda. En brukare kan under 
en 14 dagars period möta 11-12 olika personer. Vi anser att antalet inte bör överstiga 5 personer 
under an 14 dagars period. 

 
Linköpingslistan ser ett behov av att göra arbetsuppgifter och anställningar inom äldrevården mer 
attraktiva. Detta genom en förbättrad arbetsmiljö och attraktiva anställningsformer som lockar 
fler arbetssökande. Vidare anser vi att det måste finnas ett språkkrav för att arbeta inom 
äldrevården. Att anställa personer som inte behärskar svenska gör det svårare både för brukare 
och för anställda. Att inte behärska språket gör arbetet riskfyllt då tex. medicininstruktioner kan 
feltolkas och svårigheter att förstå den äldres mående. Linköpingslistan vill också utöka antalet 
privata utförare för att möta individens behov, varför Behov i Centrum (IBIC) fortsatt ska 
utvecklas. Öka och strukturerat genomföra granskningen av verksamheterna. 

 
Linköpingslistan ser fortsatta behov av utveckling inom äldreomsorgen för att öka trygghet och 
trivsel för våra äldre samt för vårdanställda och föreslår följande. Vi höjer anslaget för 
äldrenämnden med 40 miljoner under 2023 för att påbörja en rad olika satsningar i syfte att 
förbättra äldreomsorgen. 

 

 
Våra politiska satsningar: 

 
• Öka antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen 

• Öka antalet tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen. 

• De äldre ska möta färre personer inom hemtjänsten 

• Slopa delade turer. 

• Erbjuda svenskundervisning på vuxenutbildning inom ramen för anställningen. 

• Påbörja byggnation av två trygghetsboenden 2023 för 60+ med 
gemensamhetsytor inom olika delar av kommunen 

• Påbörja byggnation av ett nytt äldreboende under 2023 

• Förstärka granskning och kontroll av verksamheterna inom äldreomsorgen 

Summa äldrenämnden 40 mkr 
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Kultur och fritid 
 

Föreningslivet med idrott och kultur ger människor högre livskvalitet genom att bidra till ökad 
psykisk och fysisk hälsa, upplevelser och gemenskap. Linköpingslistan anser att det är särskilt 
viktigt att engagera kommunens ungdomar genom ökade satsningar på ungdomsidrotten. Vi vill 
att skolidrotten med utbyte mellan skolor intensifieras. Detta som ett led i att öka intresset för 
idrott bland skolelever. Linköpingslistan vill underlätta för föreningar att verka inom sitt område. 
Vi vill skapa ett arbetsmarknadspolitiskt stöd för idrottsanläggningar som drivs i egen regi. Vi ser 
det som viktigt att alla har samma möjligheter att utöva idrott och vill ha en start av en utredning 
av Parasportcentrum i Linköping. Gymnastikföreningar i kommunen har behov av en anpassad 
hall. Vi vill under året starta upp arbetet och erbjuda en tomt där en ny gymnastikhall kan uppföras. 

 
Linköpingslistan ser de ledare som engagerar sig i verksamheten som ”hjältar” för kommunen. 
Utan deras ideella arbete vore inte föreningslivet möjligt att genomföra. Vi vill därför avlägsna så 
många hinder som möjligt för att underlätta ledarnas arbete. 

 
Linköpingslistan anser att kultur är det kitt som håller ihop hela samhället. Vi menar att det är av 
stor vikt att alla människor ges möjlighet att medverka i någon form av kulturell verksamhet. 
Utbudet av kultur behöver både utökas och synliggöras. Möjligheterna att bedriva kulturell 
verksamhet inom kommunen behöver bli bättre. 

 
Linköpings främsta kulturinstitutioner, Östgötateatern och Länsmuseet presenterar sämre 
resultat än tidigare. Här är det inte mer pengar som saknas utan mer fasta krav från kommunen 
om leverans av ett utbud som tilltalar fler. I vår budget anslår vi medel till Slotts- och 
Domkyrkomuseet i syfte att utveckla verksamheten och att ge möjlighet till att integrera museet 
med den omgivande slottsparken. Vi har också med ett anslående till en fristående teatergrupp 
baserad i Linköping som har en kvalitetsnivå som även gör det möjligt att få stöd från kulturrådet. 

 
Vi anslår även medel till ökade öppettider på kommunens samtliga bibliotek. Därtill kommer de 
medel vi har med under avsnittet arbetsmarknad där nya tjänster har inrättats som 
biblioteksassistent för arbetslösa. 

 

Våra politiska satsningar: 
 

• Driftstödet för föreningarnas driver egna idrottsanläggningar utökas. Ingen 
utökning har skett sedan 1995. Vi återställer detta genom en uppräkning till 
2023 år pris. 4 mkr 

• All verksamhet för ungdomar under 18 år som bedrivs i kommunala 
anläggningar görs avgiftsfri under kommande mandatperiod (12 miljoner) 3 mkr 

• Skapa ett arbetsmarknadspolitiskt stöd av idrottsanläggningar som drivs i egen 
regi, kostnad på arbetsmarknadsnämnden 

• Skolidrotten med utbyte mellan skolor intensifieras, som ett led i att öka 
intresset för idrott bland skolelever. 1 mkr 

• Kommunen tillsammans med kommunens föreningsliv möjliggör fler 
kostnadsfria aktiviteter under skolans olika lov 2 mkr 

• Antalet I O P (ideellt offentligt partnerskap) utökas ytterligare. Detta ger 
utrymme för mer okonventionella samarbeten där föreningslivet inte på egen 
hand klarar finansiering. 2 mkr 

• Uppstart av utredning vad gäller ett Parasportcentrum i Linköping ska ske 
under 2023. 1 mkr 



15 (21)  

• Antalet lönebidragsanställningar utökas inom föreningslivet. Kostnad under 

Arbetsmarknadsnämnden. 

• Satsning på att stödja utvecklingen av föreningslivet i Linköping tillsammans 
med SISU. 2 mkr 

• En konstfrusen isbana vid lekplatsen i Trädgårdsföreningen 1 mkr 

• No Fall installeras i Stångebrohallen. No Fall möjliggör för funktionshindrade 
att kunna åka skridskor. No Fall är också ett träningsinstrument för 
konståkare. 1.5mkr 

• Ska finnas möjlighet för alla barn och ungdomar att gå i en kostnadsfri 
”kulturskola” 3 mkr 

• Utökade öppettider på kommunens bibliotek 2,5 mkr 

• Anslag till Slotts- och Domkyrkomuseet 1,5 mkr 

• Anslag till fristående teatergrupp 2,5 mkr 
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Näringsliv 
 

En av de viktigaste förutsättningarna för vår kommun att fortsätta att utvecklas är ett 
framgångsrikt näringsliv. Näringslivet är mångfacetterat och alla typer av företag behövs för att 
skapa en helhet. En ökad förståelse för en företagares vardag är en grundförutsättning för att göra 
rätt åtgärder. Kommunens viktigaste uppgift är att underlätta för enskilda företag i form av service, 
tillståndsgivning och en kontroll som hjälper mer än stjälper. Vidare ska kommunen ha mark 
tillgänglig och ett snabbt planarbete. 

 
Kontakten med kommunens näringsliv måste förbättras samt ett ökat informationsflöde från 
kommunen till näringslivets företrädare. Det finns många olika sätt att genomföra detta tex genom 
att politiker: erbjuds ett fadderföretag, genomför företagsbesök och aktivt närvarar vid möten där 
företagare möts. 

 
Offentlig upphandling 

 
Offentlig upphandling är mycket viktigt för många av våra lokala företag. Vi föreslår att 
kommunala upphandlingar ska utformas så att företag kan lämna anbud på delar av 
upphandlingen. Detta gör det möjligt för mindre företag att vara med och konkurrera och att det 
mångfalden av anbud. 

 
 

LinköpingsListan vill satsa tre miljoner på tre olika insatser: 
 

• Verksamheter som arbetar med frågor som rör entreprenörskap 
Exempel på detta är Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet 1 mkr 

• Stimulera och starta nya områdesföreningar för företagare 1 mkr 

• Anordna mötesplatser med befintliga företagarföreningar 
för samtal, information och även utbildningar 1 mkr 

• Satsning på ökat samarbete med Företagarföreningar i syfte att öka 
kontaktytorna mellan näringsliv och kommunen 
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Samhällsbyggnad 

 
Linköpings kommun befinner sig i en expansiv fas med nybyggnation och utveckling av 
infrastruktur, stadsdelar och anläggningar. Satsningar på nybyggnation är mycket positivt, men 
det är också viktigt att värna om den fantastiska innerstaden och de vackra naturområden som 
finns i kommunen. Underhåll- och skötselnivån av Linköpings parker och grönområden är på 
många håll för låg, vilket Linköpingslistan vill förändra. Detta för att skapa attraktiva grönområden 
i stadsdelarna i syfte att öka medborgarnas livskvalitet. De ger utrymme för lek, motion och 
rekreation, samtidigt som de förskönar Linköping som stad. Linköpingslistan vill även anpassa 
samhällsplaneringen för att öka integrationen i samhället genom att verka för billigare hyresrätter 
och blandad bebyggelse. Vi ser också att det är av väsentlig betydelse att kommunen verkar för att 
göra det möjligt för fler unga familjer att köpa hus. 

 
Linköpingslistan vill att badsjön i Tinnis bevaras i sin nuvarande storlek och moderniseras. Syftet 
är att skapa en trevlig och användbar mötesplats för olika aktiviteter och evenemang. Ett 
bevarande av Tinnissjöns storlek innebär en väsentligt lägre investeringskostnad än att ta upp 
bäcken i dagen och bygga en gc-väg genom området. 

 
Det ska vara möjligt för fler familjer att köpa småhus och vi vill att kommunen inför en ”egna hem- 
strategi”. 

 

 
Samhällsplanering och bostadsbyggande 

 
Linköpingslistan vill att lägenheter med lägre hyror ska produceras, vilket säkerställs genom krav 
vid kommunala markanvisningar. Vidare vill vi att nya bostadsområden ska innehålla en 
blandning av bostadsrätter, ägande rätter och hyreslägenheter. Önskvärt är att kommunen släpper 
fler tomter i olika storlekar för försäljning till Linköpings medborgare. 

 
Fler hyresrätter ska byggas i Linköpings stadsdelar där villor, radhus och bostadsrätter dominerar 
och att resurser tillsätts för att öka renhållning och grönskötsel av parker och grönområden. 
Kommunen bör investera i byggnationen av fler temalekparker i Linköping i syfte att öka 
aktiviteten och skapa fler mötesplatser för barnfamiljer. Nivån på avlägsnandet av klotter bör ökas 
genom införandet av en policy om borttagande inom 24 timmar. Merkostnad för kontroll och 
borttagande av klotter täcks av nya tjänster under avsnittet arbetsmarknad. 

 

 
Ny styrmodell införs inom samhällsplaneringen 

 
Linköpingslistan vill att en ny styrmodell införs i syfte att tillvarata det ekonomiska värde som 
kommunens mark utgör. Det är inte rimligt att marktillgångar med stora potentiella värden 
planeras helt utan ekonomisk styrning. Exemplet med hur man drivit fram planeringen av 
parkeringshus och samtidigt utsläckt värdet av marken under jord är ett av exemplen av negativt 
ekonomiska resultat av planeringsmetod utan ekonomisk planering. En annan fråga rör problemet 
med kommunens plankö. Företag som vill investera i kommunen hänvisas att ställa sig i kö och 
återkomma om 2-5 år med sina investeringar. Detta är en orimlig och ekonomisk synnerligen 
ineffektiv lösning. Vi menar att kommunen bör begränsa sig till att enbart administrera 
myndighetsdelen i planprocessen och överlåta åt byggherrarna att ta fram egna planförslag. Denna 
ordning skulle även gälla för kommunens egna bolag. Kommunens egna planerare kan då i stället 
fokusera på planering av kommunal mark. 
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Ytterområden 
 

Vi vill att större satsningar görs i syfte att göra ytterområdena i Linköpings kommun mer 
attraktiva. Detta genom att tex. utveckla centrum inom dessa områden. Stångåstranden ska 
utvecklas från Hackefors till Roxen med komplettering av strandpromenader, bostäder och en 
badplats vid Roxen. 

 
Linköpingslistan vill Slottsträdgården görs tillgänglig för allmänheten genom ett 
detaljplanförfarande i samråd med staten. Vidare vill vi att Stångebrofältet utvecklas med 
vattennära bebyggelse. 

 
Innerstaden 

 
Linköpingslistan vill införa fri parkering på helger efter kl. 17 i innerstaden. Detta för att för att 
uppmuntra kvällshandel, restaurangbesök mm. 

 
För att möjliggöra en tillgänglig innerstad vill vi att biltrafik på delar av Storgatan och hela 
Drottninggatan behålls. Vi vill främja grön bilism genom ökad tillgång till laddplatser för 
miljöbilar. Detta skulle skapa en innerstad som är nåbar med bil och då särskilt miljöbilar. 
Linköpingslistan vill att Y-ringen kvarstår i sin nuvarande sträckning. 

 
Trädgårdsföreningen ska utvecklas med en större scen, dansbana, konstfrusen isyta under 
vintertid samt en ny temalekplats. Skötsel och underhåll i Trädgårdsföreningen bör utökas. Detta 
för att återigen göra trädgårdsföreningen till en attraktiv plats för alla Linköpingsbor. 

 
Grön energiproduktion ska utökas genom att installera solceller i kommunala fastigheter och i 
hyreshus ägda av Stångåstaden. Samtliga boendeparkeringar i nya bostadsområden i Linköping 
ska i så hög utsträckning som möjligt förläggas i garage under husen, samt att fler underjordiska 
garage ska uppföras i stadskärnan för allmän parkering. 

 
 



19 (21)  

Finansnetto 
 

 
Belopp mnkr 

Budget 
2023 LL Budget 2023 

Intäkter medlemskap Kommuninvest 6 6 
Utdelning från Linköpings Stadshus AB 23 400 
Bostadspolitiska medel (utdelning från AB 
Stångåstaden) 

 
100 

 
70 

Finansiell intäkt flygplatsen 45 45 
Långsiktiga placeringar 220 220 
Pensionsmedelsplaceringar 38 38 
Kommunens övriga finansiella intäkter 40 40 
Kostnader, inkl. räntekostnader för kommunens lån -14 -14 
Finansiell kostnad för kommunens pensionsförpliktelse 
bl.a. räntekostnad och basbeloppsuppräkning 

 
-110 

 
-110 

Summa finansnetto 349 695 
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Resultaträkning för budget 2023 
 
 

 
 
Belopp mnkr 

 
Bokslut 

2021 

 
Budget 

2022 

 
Budget 

2023 

LL 
BUDGET 

2023 
Verksamhetens intäkter 1 926 1 922 1 950 1 950 
Verksamhetens kostnader -11 189 -11 642 -12 294 -12 662 
varav ofördelat effektiviseringskrav     

Jämförelsestörande poster 
exploatering 

 
121 

 
78 

 
78 

 
100 

Jämförelsestörande poster övrigt -201    

Avskrivningar -218 -238 -263 -263 
Verksamhetens nettokostnader -9 561 -9 880 -10 529 -10 876 

     

Skatteintäkter 7 887 8 207 8 647 8 647 
Generella statsbidrag och utjämning 1 239 1 085 1 081 1 081 
Kommunal fastighetsavgift 284 290 312 312 
Summa skatteintäkter o utjämning 9 410 9 581 10 041 10 041 

     

Verksamhetens resultat -151 -298 -489 -835 
     

Finansiella intäkter 1 265 432 472 819 
Finansiella kostnader -119 -105 -123 -123 
Finansnetto 1 146 327 349 696 

     

Resultat efter finansiella poster 995 28 -140 -140 
     

Ianspråkstagande av 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

   
140 

 
140 

ÅRETS RESULTAT 995 28 0 0 
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Budgetramar för nämnderna 
 
 

Belopp tkr 

Budget 
2022 

 Budget 
2023 

LL  
Budget 

2023 

Kommunfullmäktige 14 411 16 303 16 303 
Kommunens revisorer 5 340 6 017 6 017 
Kommunstyrelsen  597 589 632 668 632 668 
Överförmyndarnämnden 18 220 18 931 18 931 
Valnämnden 5 077 1 084 1 084 
Äldrenämnden 1 493 867 1 682 468 1 732 468 
Social- och omsorgsnämnden 1 652 326 1 709 383 1 790 383 
Barn- och ungdomsnämnden 3 694 869 3 823 735 3 904 735 
Bildningsnämnden 922 852 842 807 861 807 
Kultur- och fritidsnämnden 405 611 446 458 473 458 
Arbetsmarknadsnämnden 464 446 624 608 734 608 
Samhällsbyggnadsnämnden 524 535 544 487 544 487 
Exploatering -78 295 -78 295 -100 000 
Bygg- och miljönämnden 63 486 68 307 68 307 

Summa nämndernas nettoramar 9 784 334  
10 338 

961  
10 685 

256  
Pensioner, exkl finansiella poster 2 000 155 691 155 691 
Resursmedel 86 950 30 000 0 
Reserv för pris, lön o demografi 37 659 47 330 47 330 
Intern finansiering, intern ränta -31 361 -42 611 -42 611 
Ofördelade kostnadsreduceringar  0 0 0 

Verksamhetens nettokostnader 9 879 583  
10 529 

371  
10 845 

666  
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