Alla ska med
när Linköping
ställer om.

LINKÖPING

Vi vill vara en röst för
dem som inte kan
göra sina röster hörda.
Vår ideologi utgår från tre solidariteter:
Solidaritet med djur, natur och
det ekologiska systemet.
Solidaritet med kommande
generationer.
Solidaritet med världens
alla människor.

En grönt samhälle bygger på en helhetssyn – allt i det ekologiska
systemet hänger ihop och är beroende av varandra. Miljöpartiet de
gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred.
Vi är ett politiskt alternativ för alla som ser de sociala, ekologiska och
ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför och som vill
möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.
Vår vision för Linköping är tydlig - En grön och sammanhållen
kommun där människor kan förverkliga sina drömmar och där
omställningen till ett fossilfritt samhälle sker rättvist.
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Klimat

uppfyller högt ställda klimatkrav. Mindre
slit och släng och mer återanvändning.

Hållbara transporter
För att det ska vara attraktivt och säkert att resa
hållbart vill vi ha fler och bättre gång- och cykelvägar. Vägarna ska vara breda med särskild plats
för både gående och cyklister, så alla känner sig
trygga. Vi vill ha bilfria zoner i innerstaden och på
platser där barn ofta rör sig. Det måste bli lättare för barn att gå eller cykla tryggt till skolan.

Klimat
Det är bråttom, men inte försent att stoppa klimatförändringarna. Vi har nu
möjlighet att forma samhället så att det blir bättre för både människor och
miljö. Med lägre luftföroreningar, mer grönska, mer utrymme för människor
istället för bilar kan vi skapa ett samhälle som alla mår bättre av. För att
lyckas ställa om behöver politiken, Linköpingsborna och näringslivet samarbeta, så att alla är med på de förändringar som behöver göras.

Minska utsläppen
Linköping har målet att ha noll-utsläpp 2045,
vilket är samma mål som Sverige. Det tycker vi är
för lågt, eftersom Linköping har goda möjligheter
att gå före i klimatarbetet. Allt fler klimatforskare menar dessutom att det nationella målet är
för lågt satt och behöver höjas. Miljöpartiet vill
att Linköping ska följa den koldioxidbudget som
kommunen antagit för att klara våra antaganden
enligt Parisavtalet. Det innebär att utsläppen
ska minska med 15% per år fram till 2035. Det
kräver att vi vågar fatta nödvändiga beslut.
Linköpings kommunala bolag är viktiga för
att sänka utsläppen. Vi vill att Stångåstaden,
Lejonfastigheter och Sankt Kors bygger fler hus i
trä, energieffektiviserar sina fastigheter, installerar laddstolpar och sätter upp solceller på taken.
Tekniska verken ska investera i solcellsparker,
4

vindkraft, vätgas och biogas, underlätta för fastighetsägare att sätta upp solceller på sina tak
samt hjälpa sina kunder att energieffektivisera.
Dessutom behöver tekniker för att fånga in och
lagra koldioxid CCS (Carbon Capture and Storage)
påbörjas och förbränningen av plast minska.
Att det finns ett bra regionalt elnät är en förutsättning för att snabbt kunna elektrifiera samhället. Linköping ska även i framtiden kunna lita
på att det finns trygg och säker tillgång till el.
Tekniska verken har en viktig uppgift att framtidssäkra elnäten för kommande utmaningar.
I kombination med en fossilfri elproduktion
bidrar det till den hållbara samhällsutvecklingen på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.
Både kommunen och de kommunala bolagen är stora inköpare och behöver därför ta
ett stort ansvar för att bara köpa saker som

Den hållbara lösningen på bilköer och trafikproblem är att bygga ut vägarna för cykel- och kollektivtrafiken samt satsa på pendlarparkeringar.
Vi vill se bussgator där det annars är trångt, så
att människor snabbt når sina arbetsplatser eller
skolor. Alldeles för många lastbilar trängs i centrum och runt stadens byggprojekt. För att minska den tunga trafiken vill vi införa samordning
av varu- och materialleveranserna. Då blir det
mindre tung trafik i city och luften blir renare.
Vi vill påskynda utbyggnaden av laddstolpar
för elbilar, så att det även går att ladda sin elbil
om man bor i hyresrätt. Fler bilpooler i ytterstaden och i de mindre tätorterna kan minska
behovet av att äga en eller flera egna bilar.
Subventioneringen av 43 miljoner per år till flygplatsen bör omedelbart upphöra. Kan inte flyget
stå för sina egna kostnader bör det läggas ner.

Klimatanpassa
Även om utsläppen skulle minska snabbt runt om
i världen, behöver vi anpassa oss efter konsekvenserna av klimatförändringarna. Många platser har
problem med att vattnet inte har någonstans att
ta vägen när det regnar kraftigt. Avloppssystemen
räcker inte till och marken, som till största del
är täckt av asfalt, suger inte upp vattnet. Det vill
vi ändra på genom att plantera mer grönska,
som sänker temperaturen och fångar upp vatten

Klimat

Klimat

bättre än vad asfaltytor gör. Dagvattensystemet
behöver också utvecklas och moderniseras för
att kunna ta emot framtidens regnmängder.
Äldreboenden och förskolor behöver förses med
fjärrkyla och bättre isolering för att kunna hålla
en behaglig inomhustemperatur oavsett om det
är varmt eller kallt ute. Områden som riskerar
att översvämmas behöver anpassas efter det.

● göra Linköping till
Sveriges bästa stad
att gå, cykla och
åka kollektivt i.
● att kommunen skärper sina klimatmål och når nollutsläpp 2035.
● sluta subventionera flygplatsen.
● bygga ut möjligheten att ladda
elbilen och införa fler bilpooler.
● förbereda Linköping på ett
förändrat klimat .
● underlätta för alla i Linköping att
göra klimatmedvetna val.
● bygga energieffektiva och
klimatanpassade hus i trä.
● stötta företagen med att sänka
sina utsläpp.
● bygga smarta och framtidssäkra elnät.
● producera mer förnybar el och minska
mängden plast i avfallsförbränningen.
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Natur och miljö

Natur och
miljö
Klimat

Natur och miljö

Natur och miljö
Vi vill ha en hållbar stad, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda
skogen, jordbruksmarken och den biologiska mångfalden

Natur och biologisk mångfald
Alla Linköpingsbor ska lätt kunna ta sig ut i
naturen. När staden växer vill vi att gröna ytor
och gröna stråk som binder samman biologiskt
värdefulla miljöer bevaras och utvecklas, så att
växter och djur kan sprida sig däremellan. Vi vill
se fler blommande småträd, buskar och ängsmarker som gynnar insekter och bin. Om grönytor
försvinner vid nybyggnation ska det kompenseras med grönska av hög kvalitet i närheten.
Linköping har, jämfört med andra städer, få
naturreservat. Endast 2 procent av marken
i Linköping är skyddad, vilket kan jämföras
med Sverige i stort där 15 procent av naturen är skyddad. Naturreservaten bidrar till
att Linköpings djur och växter kan fortleva på
lång sikt. Vi vill inrätta naturreservat på platser där naturen har extra stora värden, till
exempel vid Tvärskogsudde vid Ekängen.
Kommunen är full av sjöar och för att alla ska
kunna ha tillgång till dem behöver vi värna
strandskyddet. Strandskyddet är en viktig del av
allemansrätten. Det ger oss möjlighet att promenera, vandra och bada vid sjöar och vattendrag.
Strandskyddet värnar också djur och växter i en
känslig miljö. Den biologiska mångfalden i våra
vatten vill vi skydda genom att återställa våtmarker. Vi vill också bygga fler fria vandringsvägar, så att fiskarter fritt kan förflytta sig förbi
vattenkraftverk, utan att slaktas i turbinerna.
Vi vill göra det lättare att bada i och nära
staden genom fler kommunala badplatser längs Stångån. Vi vill fortsätta utveckla
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Johannelundsbadet med ett kallbadhus.
Tillgången till rent och friskt dricksvatten nu
och i framtiden är fortsatt viktig. Därför behöver
vi minska föroreningarna till Roxen, förbättra
reningen av dagvattnet och jobba vidare med att
ställa krav på enskilda avlopp utanför staden.

Cirkulär ekonomi och återvinning
Källsortering har blivit en del av vardagen, men
är ändå förvånansvärt omständligt i Linköping.
När det blir lätt att återvinna ökar också andelen som gör det. Därför vill vi införa fyrfackskärl
så att det går att sortera och lämna förpackningar och tidningar precis där man bor.
Det ska gå att återbruka och återvinna även
om man inte har tillgång till bil. Därför vill vi
inrätta en miniåtervinningscentral i city.
Kommunens alla verksamheter ska arbeta aktivt för att minska sina avfallsmängder. Allt
från att minska användande av engångsartiklar till att göra kloka inköp av produkter som
håller länge och som går att reparera. Det som
ändå behöver finnas som engångsprodukter
ska vara tillverkat av återvunnet material.

Värna åkermarken
God jordbruksmark behövs för att trygga framtida
matförsörjning och därför vill vi värna den. Idag
förstörs god åkermark när staden byggs ut, trots att
åkermark är en ändlig resurs som inte kan tillverkas. Vi vill att all god åkermark ska undantas bebyggelse. Genom att i första hand bygga ut områden med befintlig bebyggelse kan marken utnyttjas
bättre, avstånden kortas och bilberoendet minska.

● bevara och utveckla
grönskan i staden.
● värna strandskyddet och den
biologiska mångfalden i och
kring våra vattendrag.
● möjliggöra att alla kan källsortera
där man bor.

● inrätta fler naturreservat.
● fasa ut så mycket engångsmaterial och plast som möjligt.
● värna den bördiga åkermarken.
● underlätta för pollinerare genom att
plantera fler blommande växter och
ängsmarker.
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Barn och utbildning

Barn och
utbildning

och källkritik. Linköping ska fortsätta ha
skolbibliotek som hör till de bästa i Sverige.

Linköpings förskolor och skolor ska
vara en plats för nyfikenhet och
kunskap. Det ska inte spela någon
roll var du bor, vad dina föräldrar
har för utbildning eller vilken skola
du väljer - alla Linköpings förskolor
och skolor ska vara lika bra.

För att göra det lättare för familjer på landsbygden
att få ihop sina vardagspussel ser vi ett stort
behov av att utveckla och förbättra skolskjutsen.

Fler lärare i klassrummen
En förskola för alla barn
Små barngrupper, utbildad personal och tidigt
fokus på språkutveckling i förskolan lägger
en viktig grund för resten av livet. Förbättrad
samverkan mellan förskolan, socialtjänsten och
familjecentralerna gör att barn med särskilda
behov eller svåra hemförhållanden fångas upp
och får rätt stöd tidigt. Den som är arbetslös eller
föräldraledig ska kunna ha sitt barn på förskolan
minst 4 timmar per dag också i fortsättningen.
För många förskolepedagoger präglas vardagen
av stora barngrupper, sjukskrivna kollegor och
en begränsad tid för planering, reflektion och
utveckling. Den situationen är inte hållbar. Alla
barn ska ges förutsättningar för lärande, tänkande
och utveckling, men då måste personalen ha en
rimlig arbetsbelastning. Vi vill ha fler pedagoger
för att kunna minska storleken på barngrupperna.
Högre personaltäthet är inte bara viktigt för
barnens utveckling, utan även för personalens
arbetsmiljö. Med färre barn i grupperna
minskar stressen och det ger personalen större
förutsättningar att ägna sig åt sitt uppdrag.

En skola som möter behoven
Skolan ska vara en trygg plats där det finns
utrymme att utvecklas och växa. Undervisningen
ska vara bra för alla barn, oavsett om man behöver
mer stöd eller fler utmaningar. Därför vill vi öka
personaltätheten med fler lärare, resurspersoner,
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logopeder, brobyggare och fritidspedagoger.
Linköpings resursskolor behöver utvecklas, så
att de barn som har behov av det ska få plats och
det stöd de behöver. Likaså behöver särskolan
förbättras så att alla barn får den undervisning
de har rätt till. Det är särskilt viktigt att förskola
och fritidshem är väl anpassade för barnen som
går i särskolan så att de får rätt förutsättningar
för en bra skolgång. Särskilt begåvade barn ska
erbjudas acceleration, berikning och särskild
coachning inom skola, fritid och omsorg i
kommunen. Särskild begåvning kan medföra
en sårbarhet och ökad risk för avbrutna studier,
något som kommunen måste förebygga.
Innemiljön i skolan ska vara fri från skadliga
kemikalier och inomhusluften ska vara bra.
Rena skoltoaletter och duschar är viktiga för
att eleverna ska känna sig trygga. Skolgårdarna
ska ge goda möjligheter till stimulerande
utevistelse, motion och återhämtning.
Alla lärare och personalen inom elevhälsan ska
ges kompetensutveckling i hedersrelaterat våld
och förtryck, våldsutsatthet, trauma, hbtqi-frågor,
särskild begåvning, normer och relationer.
Skolbiblioteken har en viktig roll för elevernas
läsande och lärande. Därför vill vi att alla skolor
ska ha utbildad bibliotekspersonal som kan
guida barnen i läsning, informationsinhämtning

Linköping behöver lärare som har tid att möta
varje elev. Det gör vi genom att minska antalet elever per klass och införa två lärare i varje
klassrum på fler skolor. Fler resurspersoner
knutna till en skola underlättar när lärare är
sjuka eller mer stöd behövs i en klass. Då förbättras arbetsmiljön i klassrummet och lärarna får mer tid till varje elev. Läraryrket är och
måste värderas som ett av samhällets viktigaste
jobb. Det ska vara utvecklande, stimulerande och roligt att arbeta i Linköpings skolor.

Fritids och fritidsgårdar
Vi vill att alla barn som vill ska få gå på fritids.
Är du arbetslös eller föräldraledig får ditt barn
idag ingen plats på fritids. Det vill vi ändra på.
Alla barn ska kunna delta i det utvecklande och
sociala sammanhang som fritids erbjuder.
Oavsett vilken ekonomi familjen har eller
var man bor ska alla barn ha möjlighet att
hitta sitt sammanhang. Den kommunala
fritidsverksamheten Ung Puls behöver utvecklas
och anpassas bättre utifrån ungdomars behov. Det
görs bäst i dialog med föräldrar och ungdomar.
Vi vill öka resurserna till de föreningar som
skapar fritidsaktiviteter i socioekonomiskt
utsatta områden och till föreningar som
erbjuder aktiviteter som uppmuntrar till
integration mellan olika områden.

Barn och utbildning

Ett nära samarbete mellan skolan, polisen
och socialtjänsten behövs för att fånga upp de
barn som riskerar att fara illa eller hamna i
kriminalitet, missbruk och destruktiva miljöer.

För äldre barn ska det finnas fritidsgårdar där
ungdomar kan träffa kompisar, umgås, delta i
aktiviteter, fika, läsa eller prata med någon som
jobbar där. Personalen ska vara rustade för att
arbeta förebyggande och möta unga i utsatthet för
att slussa dem vidare till rätt stöd eller insats.

Förebygg psykisk ohälsa hos barn och unga
Alla barn och elever ska få hjälp om de mår dåligt. Det är en oroande utveckling att allt fler unga
drabbas av psykisk ohälsa. För att motverka detta
vill vi att skolans elevhälsoteam ska ha kompetens
och tillräckliga resurser att kunna se tidiga varningssignaler så att rätt stöd och hjälp kan sättas in
i god tid. Det ska vara lätt att komma i kontakt med
skolsköterska och kurator när man behöver det.
Därför vill vi sätta en lägstanivå för hur bemannad
elevhälsan på varje skola ska vara. Kommunen
behöver också bli bättre
på att hjälpa de barn som
utsatts för trauma, bevittnat
våld och utsatts för våld.

● erbjuda alla barn
i åldrarna 6-12 år
plats på fritids.
● att barngrupperna i förskolan ska ha
max 12 barn i åldrarna 1-3 år och max 15
barn per grupp för de äldre barnen.
● att fler anställs i förskolan och att
outbildad personal får
utbildning på arbetstid.
● öppna fler fritidsgårdar samt
utveckla de som finns.
● utöka elevhälsan och sätta en
lägstanivå för hur bemannad
elevhälsan på varje skola ska vara.
● förbättra skolskjutsen på landsbygden.
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Jobb och ekonomi

Jobb och ekonomi

Jobb och ekonomi
Vi vill ge människor mer makt över sin tid och framtid. Sysselsättning i form av studier, arbete och praktik bör betraktas som en rättighet. Arbetsmarknaden ska vara
jämställd och de som idag inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete.

En arbetsmarknad för alla

Kvinnor från utomeuropeiska länder har ofta
särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Linköpings kommun bör därför arbeta
särskilt med denna grupp. Till exempel genom
att erbjuda praktikplats eller anställning. Vi
vill att kommunen anställer boende i området
som trygghetsvärdar i Skäggetorp, Berga och
Ryd. Det minskar oron i områdena samtidigt
som värdarna får erfarenhet av arbetslivet.

Jobb för unga
Vi vill att flera unga ska få chansen att jobba, i
kommunal regi eller i samverkan med näringslivet.
Det är viktigt att redan i unga år få möjligheter till
sysselsättning och samhällsgemenskap. Ungdomar
med funktionsnedsättning eller från socialt utsatta
familjer bör prioriteras. Det ska också gå att få ett
sommarjobb även om man inte har godkänt i alla
ämnen. När vi upphandlar kommunal verksamhet
bör kommunen ställa krav på att utförare erbjuder
sommarjobb till unga eller långtidsarbetslösa.

Gröna företag
Vi vill stärka företagandet på landsbygden. De
gröna näringarna - skog, jord, vatten, trädgård
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Jobb och ekonomi

Det ska finnas goda möjligheter att hitta en balans
mellan arbete och annat värdefullt i livet. Samma
passar inte för alla. Kommunen bör prova modeller för kortare arbetstid för den som så önskar.
Samtidigt som den som vill ska kunna jobba heltid.

- ger en levande landsbygd och stärker banden
mellan tätort och omkringliggande områden.
Vi vill utveckla den lokala, hållbara turismen. Vandringsleder och cykelleder, gårdsbutiker och konstnärsateljéer knyts samman till attraktiva besöksmål som ger
jobb och en blomstrande landsbygd.
Vi vill göra det lättare för små företag att vara
med i kommunens upphandlingar för måltider.
Den mat som kommunen köper ska så långt som
möjligt vara närproducerad, ekologisk och uppfylla höga krav på djurskydd. Vi vill ge Bondens
marknad och Reko-ringarna så bra förutsättningar
som möjligt, så att de kan fortsätta utvecklas.
Linköpingsinitiativet, som är ett nätverk för företag
som vill minska sin miljöpåverkan, bör utvidgas så
att fler företag och organisationer kan vara med.

Utveckla sfi (svenska för invandrare)
Alla ska ha goda möjligheter att lära sig svenska språket och hitta en sysselsättning. Sfiutbildningen har idag stora brister och behöver
förbättras, så att eleverna verkligen lär sig svenska
där. Det kräver flexibilitet och öppenhet för att
människor är olika. Vi vill utveckla sfi så att det blir
en länk till arbetslivet. Det ska vara enkelt att kombinera sfi-studier med arbete eller praktik. Genom
att införa fler yrkesinriktade sfi-utbildningar och
möjlighet att studera sfi på folkhögskola gynnas
studenterna samtidigt som bristyrken får personal.

● verka för rätten till
önskad arbetstid
med heltid som norm.
● anställa trygghetsvärdar i Ryd,
Berga och Skäggetorp.
● se en särskild satsning för att kvinnor
med utomeuropeisk bakgrund ska få
stöd att komma in på arbetsmarknaden.

● satsa på att de gröna näringarna
ska växa.
● ge små företag chansen att vara
med i kommunens upphandlingar.
● erbjuda fler unga från åttonde
klass sommarjobb eller extrajobb.
● utveckla sfi och koppla
utbildningen till fler yrken.
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Ett sammanhållet Linköping

Ett sammanhållet Linköping

Ett sammanhållet Linköping
Linköping ska vara en kommun där människor från olika bakgrunder och med olika
erfarenheter möts. Så är det inte idag. Vi vill därför bygga en blandning av bostäder,
verksamheter och platser för möten mellan människor. För att bryta det eskalerande våldet måste brottsförebyggande insatser sättas in tidigt och få kosta pengar.

Förebyggande insatser

Det är inte minst viktigt att skolan, fritids, socialtjänsten och polisen samverkar i det förebyggande
arbetet med barn och unga som befinner sig i social problematik eller i riskzonen för kriminalitet.
För att se till att barn och unga fångas upp tidigt
är det viktigt att de klarar skolan, har en meningsfull fritid och vuxna som bryr sig i sin närhet.
Den fysiska tryggheten ökar om alla stadsdelar har blandad bebyggelse och trevliga
mötesplatser som är väl belysta, om skymmande buskage tas ner och nedskräpning
och skadegörelse omedelbart åtgärdas.

Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relationer är ett utbrett och allvarligt samhällsproblem. Vi behöver bryta de
strukturer och destruktiva normer som ofta
ligger bakom, för att våldet ska upphöra. Vi vill
därför att det förebyggande arbetet startar redan i förskolan, och att det är självklart inom
föreningslivet, idrotten och på arbetsplatser.
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Fotograf: Eva Fornåå, Världens mammor.

Linköping

För att vi ska komma till bukt med fler av de social
problem ser i Linköping idag så behöver resurser
tillföras i större utsträckning. Vi i Miljöpartiet
anser att varenda krona som läggs på barn, unga
och människor i utsatthet ska ses som en investering och inte en kostnad. Vi bör därför kunna
göra investeringar på barn och unga i samma
storleksordning som till exempel Ullevileden som
det fattades beslut om förra mandatperioden.

Våldsutsatta ska få den hjälp de behöver och
fortsatt stöd ska finnas även efter att offret lämnat. Ingen ska behöva gå från en vistelse i skyddat boende tillbaka till gärningsmannen för att
de saknar en varaktig bostad. Kommunen som
arbetsgivare, skolorna och övrig kommunal verksamhet måste också bli bättre på att upptäcka och
stötta personer som upplever våld i hemmet.
Linköpings tjej- och kvinnojour och skyddade
boenden för våldsutsatta vuxna och barn ska
fortsatt få stöd av kommunen. Det är viktigt att
våldsutsatta får tillgång till professionell hjälp
och där har dessa verksamheter en otroligt viktig
roll. Vi vill också införa ett brukarråd med tidigare utsatta, intresseorganisationer och sakkunniga för att vidareutveckla kommunens arbete
kring stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Kommunen ska bli bättre på att upptäcka, förebygga och motverka hedersrelaterat förtryck.
De personer, framför allt flickor och kvinnor
men även pojkar och män, som lever under
ständig kontroll såväl i hemmet som i skolan
och på fritiden ska få makt över sina egna liv.
För att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck
vill vi att all personal i skola och förskola och inom
socialtjänsten utbildas, så att de känner igen tecknen när de träffar barn som riskerar att utsättas
eller redan utsätts. Det måste också finnas tydliga
rutiner i kommunen för hur dessa barn och unga
13
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kan få hjälp. Kommunen och BVC bör samarbeta
bättre för att förebygga könsstympning hos barn.

blandad stad där människor från olika bakgrunder och med olika erfarenheter kan träffas.

Gängkriminalitet, dödligt
våld och utanförskap

Vi anser att alla har rätt att bosätta sig var
de vill. För att inte bidra till segregationen
är det viktigt att socialtjänsten aktivt verkar för att människor med försörjningsstöd
inte tvingas flytta till Skäggetorp, Berga och
Ryd på grund av att det är lägst hyror där.

Alla barn och ungdomar som växer upp i
Linköping ska känna att de har goda framtidsutsikter och kan förverkliga sina ambitioner
och drömmar. Det bästa sättet att förebygga
att barn och unga dras in i gäng är att se till
att de klarar skolan och har fritidsaktiviteter
som skapar ett positivt sammanhang. Skolan,
socialtjänsten och polisen har alla ett ansvar
för att identifiera personer som riskerar att
hamna snett. De som vill lämna gängen ska få
det stöd de behöver för att kunna göra det.

Integration
Linköping har, liksom många andra städer,
utmaningar med ojämlikhet, segregation och
ökade motsättningar i samhället. För att skapa en bättre sammanhållning måste människor
med olika utbildningsbakgrund, ekonomiska
förutsättningar och kulturell bakgrund mötas,
blandas på skolor och i bostadsområden. I stadsdelar som Hjulsbro, Ekängen och Skäggetorp
möts nästan bara människor med samma socioekonomiska bakgrund. Vi vill bygga en mer

I utsatta områden måste fokus ligga på att skapa
jobb, förbättra språkkunskaperna och stimulera
till studier. Det är viktigt att kommunen är lyhörd
och att alla former av insatser tas fram i dialog
med dem som det berör. Idag är många människor
rädda för socialtjänsten, vilket försvårar samarbetet. Kommunen måste därför få Linköpingsbornas
förtroende genom att finnas nära där människor
bor. Grunden för sammanhållning och integration
är på lång sikt att uppväxtvillkor för barn och unga
är så jämlika som möjligt och att vuxna har en
grundläggande ekonomisk trygghet. Linköpings
kommun bör ta initiativ till att starta en företagsinkubator med fokus på våra utsatta områden och
verkar för att företag ska vilja etablera sig där.

Linköping

För att få stopp på skjutningarna vill vi införa Sluta
skjut i Linköping. Det är ett samarbete mellan polisen, Kriminalvården, kommunen och engagerade
medborgare för att minska skjutningar och andra
grova våldsbrott. Dessutom behövs fler fältarbetare och trygghetsvärdar i våra stadsdelar. Då
forskning visar att de som är indragna i kriminalitet ofta har utsatts för våld under sin uppväxt vill
vi arbeta aktivt för att tidigt upptäcka om unga utsatts för våld samt att kommunen har kompetens
att ge traumamedveten omsorg till dessa barn.
För att bryta våldsspiralen behöver även barnens
föräldrar få stöd med syfte att våldet ska upphöra.
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Stöd i föräldraskapet
Alla barn har rätt till en god start i livet. Att vara
förälder i dagens samhälle är inte alltid så lätt.
Detta gäller förstås dubbelt upp om du kommer
från en annan kultur och inte behärskar språket.
Det är viktigt att samhället kommer in tidigt och
kan ge den stöttning som behövs för att skapa
tillit mellan föräldrarna och samhället. Ett viktigt
verktyg är familjecentralerna som erbjuder bland
annat föräldrautbildningar, Öppen förskola och
BVC. Dessa bör värnas och utvecklas. Barn till
ensamstående föräldrar tillhör en social riskgrupp.
Därför bör kommunen erbjuda särskilda insatser
riktade till ensamstående föräldrar med tex föräldrastöd, kolloverksamhet och eller gruppaktiviteter.

● stärka socialtjänstens närvaro
i Linköpings
olika stadsdelar.
● satsa på avhopparverksamhet och införa “Sluta skjut”.
● att kommunen fokuserar på att hitta barn och unga som utsätts för våld
i hemmet och erbjuda barnen och föräldrarna rätt stöd när det upptäcks.

● stärka våldsutsattas möjlighet till
eget boende och professionell hjälp.
● utbilda personalen i skolan och inom
socialtjänsten att upptäcka signaler
på hedersrelaterat våld och förtryck.
● att socialtjänsten slutar placera
människor med försörjningsstöd
i Skäggetorp.
● att familjecentralerna förstärks
med fokus på stöd till föräldrar.
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Grön samhällsutveckling
En levande stad med handel, caféer, nära service och ett pulserande
stadsliv gör Linköping till en attraktiv plats att bo på. Vi vill bygga fler
klimatsmarta bostäder och se till att alla har råd med en bostad.

Bostäder för alla

Linköping ska kunna erbjuda bra bostäder för
alla människor oavsett inkomst. För att minska
segregation behöver alla stadsdelar och tätorter innehålla olika typer av bostäder, från villor,
radhus, lägenheter och studentbostäder. Idag är
det svårt att få tag på billiga lägenheter, vilket
gör det tufft för dem som har låga inkomster.
Därför vill vi prioritera bostadsbyggen som ger
låga hyror och öka hyresgästernas möjligheter
att påverka vid renoveringar. Samtidigt vill vi att
bostäder ska byggas med god kvalitet i hållbara,
giftfria material och med låg energiförbrukning.

Levande stadsdelar

Större tätorter som Linghem, Vikingstad
och Sturefors, som ligger relativt långt ifrån
stadskärnan behöver ha matbutiker med
generösa öppettider, fritidsaktiviteter för
barnen och lokala caféer och restauranger.

En levande innerstad

Vi vill att Linköping ska ha en levande stadskärna
med handel, caféer och kultur. Fler människor i
rörelse på gator och torg ger ett levande stadsliv
och tryggare och trivsammare gatumiljöer. Stora
köpcentra som Tornby bör inte byggas ut mer,
utan resurserna bör istället läggas på att skapa en
stad där man inte behöver bil för att nå handel
16

En levande landsbygd

Flera av kommunens mindre tätorter, som till
exempel Bestorp och Skeda udde, har redan idag
goda kommunikationer. Dessa behöver växa, få en
större variation av bostäder och tillgång till god
service. Vi vill specifikt arbeta för att få fler direktbussar så att man snabbt når stora arbetsplatser.
Bredband via fiber behöver byggas ut i hela kommunen och tillgången till kommunal service blir
bättre. I de mindre tätorterna bör fler bostadsrätter
och hyresrätter byggas, så
att det är lätt att bo kvar
även när man blir äldre, för
unga som flyttar hemifrån
eller par som skiljer sig.

Samhällsutveckling

Vi vill skapa fler levande stadsdelar med en blandning av verksamheter och ytor för möten mellan
människor. När förskola, skola, grönområde,
kultur, idrott, butiker, restauranger och kurs- och
föreningsverksamhet finns på nära håll slipper vi
många resor och det har flera positiva effekter.

och den service man behöver. Vi vill göra sommargågatan längs Storgatan permanent året om
och förvandla Stora torget till ett sammanhängande torg utan kollektivtrafik. Det ska vara lätt
och tryggt att gå och cykla i centrala Linköping.

● utveckla stadsdelarna med tillgång
till service och butiker.
● förvandla Stora torget till ett
sammanhängande torg och permanenta
sommargågatan på Storgatan.
● planera för blandad bebyggelse i olika
prisklasser i hela Linköping.
● att fler hyresrätter byggs på landsbygden
och att fiber byggs ut i hela kommunen.
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Jämställdhet och mångfald
Den feministiska kampen för ett jämställt samhälle drivs oftast av kvinnor. Men att skapa ett
jämställt samhälle är både mäns och kvinnors
ansvar. En av de viktigaste uppgifterna vi har
för att driva jämställdhetsarbetet framåt är att
förändra de destruktiva normerna. Precis som
kvinnor tvingas män förhålla sig till en begränsande roll som präglas av omoderna föreställningar om hur en man ska vara. Det normkritiska arbetet ska börja redan i förskolan.
Kommunen ska prioritera arbetet för mänskliga rättigheter. Alla ska kunna utvecklas och leva
det liv som den önskar. Kön, etnisk bakgrund,
könsöverskridande identitet och uttryck, religion,
sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder
ska aldrig vara hinder. Människor ska accepteras
för vilka de är och inte begränsas av fördomar
och normer. Vi vill höja den generella hbtqi-kompetensen inom kommunens verksamheter.

Demokrati och jämställdhet
Att alla människor, oavsett funktionsförmåga, har lika rättigheter och
möjligheter är en grundförutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle.
Vi vill att alla Linköpingsbor ska kunna påverka vad som händer i samhället.

Barns inflytande

Viktiga beslut ska fattas så nära människorna
det berör som möjligt. Därför vill vi utöka antalet medborgardialoger, så att alla kan påverka frågor som är viktiga för dem, till exempel
hur deras stadsdel ska utvecklas. Kommunen
bör införa brukardialog och brukarinflytande i all kommunal verksamhet samt ställa krav
på att det finns i upphandlad verksamhet.

Då Barnkonventionen numera är lag måste
kommunens förvaltningar anpassa sig till det.
Därför vill vi införa en barnrättsstrateg som
kan utbilda och ge råd. Barn ska tillfrågas i frågor som berör dem oavsett om det handlar om
bygget av en ny skola, upprustning av skolgårdar, inrättande av fritidsverksamhet, bemötande eller andra beslut där barn påverkas.

Samhället ska vara tillgängligt för alla
Alla människor, oavsett funktionsförmåga,
ska ha lika rättigheter och möjligheter.
Linköpings invånare är olika och samhället
ska utformas så att det blir tillgängligt för
alla, inte bara de som utgör normen.
Alla förtjänar att delta fullt ut samhället,

18

Kommunen ska förebygga och motverka diskriminering och ge ett stöd som gör människor
så självständiga som möjligt. Bland annat bör
bestämmelserna för färdtjänst och handikapparkering ses över, så att de som har ett dokumenterat behov får tillgång till tjänsterna.

● jobba med
normkritiskt
värdegrundsarbete
redan från förskolan.
● inrätta en barnrättsstrateg.
Jämställdhet

Medborgarinflytande

Mångfald och variation är positivt och nödvändigt för att samhället ska utvecklas. Kommunen
är en av Linköpings största arbetsgivare och ska
vara en god förebild. Målet ska vara att erbjuda en bra arbetsmiljö och arbetsplatser fria från
diskriminering. Kommunen ska särskilt jobba
för ökad mångfald och jämställdhet vid rekryteringar. Arbetsplatserna ska spegla befolkningen och därför behöver fler med olika bakgrund
komma in på exempelvis chefspositioner. Lika
lön för lika arbete, oavsett kön ska vara lika
självklart som rätten till önskad arbetstid.

då är jobb en viktig del. Vi vill öka insatserna så att fler med funktionsnedsättning kan få
ett jobb och att fler får arbeta utifrån sin egen
förmåga. Vi behöver även bli bättre på att uppmärksamma osynliga handikapp till exempel
olika typer av diagnoser och psykisk sjukdom.
Därför behöver kommunens stöd till vuxna med
NPF-diagnos, särskilt föräldrar, utökas. Även
anhörigstöd till familjer där en medlem har en
funktionsnedsättning behöver bli bättre, till exempel genom kollo för barn med diagnoser som
autism eller ADHD och avlastning i vardagen.

● öka mångfald och jämställdhet vid
rekrytering, med särskilt fokus på
chefstjänster och högre befattningar.
● utveckla dialogen med medborgarna.
● höja hbtqi-kompetensen inom
kommunens verksamheter.
● underlätta för människor med
behov att få färdtjänsttillstånd
och handikapparkering.
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Idrott, kultur och fritid
Det ska finnas goda möjligheter till motion, kultur och roliga
fritidssysselsättningar i Linköping. Det förbättrar folkhälsan,
bygger sociala nätverk och främjar en god integration.
Idrott
Föreningslivet, engagerade eldsjälar och ideella ledare gör en ovärderlig insats för barn
och unga i Linköping. Därför vill vi ge kommunens idrottsföreningar bra förutsättningar för att arbeta vidare med bland annat utanförskap, hälsa och integration.
Vi vill stärka möjligheterna till spontanidrott
och gratis motion utomhus genom att utveckla våra motionscentrum. Bland annat genom
att bygga nya omklädningsrum och ett café
i anslutning till Ryds motionscentrum.
Linköping behöver fler idrottsanläggningar
så att alla föreningar får plats. Idag får stora föreningar ofta de bästa träningstiderna
och det skapar en ojämlikhet. Vi vet att idrotten är viktig för ökad integration i samhället.
Därför vill vi att föreningar i Skäggetorp, Berga
och Ryd ska ha företräde till idrottslokaler i
sina områden och de ska vara kostnadsfria.

Lokal kultur
Vi vill att alla ska ha tillgång till att uppleva kultur och få möjlighet att utöva kultur. Med stärkta
förutsättningar kan kulturlivet nå nya höjder.
Tillsammans med kulturutövare och publik
vill vi utveckla de kommunala scenerna Arbis,
Agora och Skylten. På sikt skulle Skylten kunna bli ett samlande kulturcentrum; en kreativ
mötesplats för människor från hela staden.
I kommunen finns det idag inte tillräckligt många
bra lokaler för repetition och scenframträdanden. Framför allt är det brist på mellanstora
scener, som är tillgängliga för lokala aktörer
till en rimlig kostnad. Vi vill satsa på att bygga ut fler scener, både inom- och utomhus.
Fler kulturevenmang på caféer och pubar i centrum gör stadskärnan levande och attraktiv. För
att främja den lokala kulturen vill vi att evenemang som Stadsfesten anlitar lokala utövare i
större utsträckning. Dessutom vill vi ge konstnärer stor delaktighet när stadskärnan omvandlas.
Linköpings city ska vara vackert och välkomnande.

Gratis simskola

Många kulturaktörer är beroende av stöd för
att kunna ta fram produktioner, ha utrymme
för kreativ höjd och med tur kunna leva på sin

sysselsättning. För att säkerställa långsiktighet,
arbetsro och trygghet för kulturutövarna vill vi
utveckla stödsystemet och inrätta fler stipendier.
Med ett mediecentrum kan vi möta den digitaliserade framtiden. Det är demokratiskt viktigt att alla
får kunskap om hur media är uppbyggda. Det är
många som känner sig osäkra på hur de ska tolka
olika filmer som sprids i sociala medier och det
är tydligt att både barn och vuxna är i stort behov
av att lära sig tolka och vara källkritiska till rörlig
media. Ett lärcentrum för att råda bot på kunskapsbristen är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Bibliotek
Bibliotek är viktiga på många sätt. Vi vill värna
deras funktion som en öppen mötesplats där alla
är välkomna på lika villkor. Alla Linköpingsbor
ska ha tillgång till böcker på det sättet som passar just dem. Hemkörda bokpåsar, Bokbussen
och bibliotek med generösa öppettider är saker som vi kommer att fortsätta satsa på.

Kulturskolan
Vi vill göra Kulturskolan tillgänglig för fler genom att fortsätta att utveckla den och skapa
fler utrymmen där barn och unga får delta i
kulturlivet på sina egna villkor. En ökad satsning behövs för att barn med olika funktionsnedsättningar lättare ska kunna vara med.

Kulturskolan ska vara till för alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomi eller var i staden familjen bor.
Fler kurser behöver hållas i de olika stadsdelarna
och i anslutning till skoltid, så att det är lätt att
delta. Kulturskolans lokaler ska vara ändamålsenliga och lätta att ta sig till
med kollektivtrafiken.

● att möjligheterna
till spontanidrott
och träning utomhus blir bättre.
● att fler fullstora hallar byggs.
● införa gratis simskola för barn
som inte kan simma i trean.
● ge de lokala kulturutövarna bättre
förutsättningar att verka i Linköping.
● att Kulturskolan får bättre lokaler samt
har fler kurser i de olika stadsdelarna.

Kultur och fritid

Villkoren för idrottande ser fortfarande mycket olika ut för kvinnor och män. Det behövs ett
fokuserat arbete för att nå grupper som är underrepresenterade idag. Unga tjejer, äldre, transpersoner, personer med funktionsnedsättning och
personer med låg socioekonomisk nivå är de som
har sämst möjlighet till en rik fritidssysselsättning.
Fler barn behöver lära sig att simma i Linköping.
För att öka simkunnigheten vill vi anordna gratis sommarsimskola för elever som ännu inte
20

lärt sig simma i trean. Det handlar om säkerhet, men också om glädje och möjligheten att ta
del av en gemenskap. Målet är att alla barn ska
kunna simma när de går i årskurs 6 och därmed kunna få godkända betyg i idrottsämnet.

● utveckla hemkörda bokpåsar och Bokbussen så att fler
kan ta del av biblioteken.
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Stöd och omsorg
Samverkan mellan kommunen och regionen inom hälso- och
sjukvården är förutsättningar för en mer jämlik, tillgänglig och
samordnad vård. Den som behöver vård ska få ett så bra bemötande
som möjligt, oavsett var i vårdkedjan man befinner sig.

Tryggt åldrande
När du blir gammal i Linköping ska du få det stöd
du behöver för en värdig ålderdom. Omsorgen ska
vara trygg, likvärdig och jämställd. Livskvalitet
och delaktighet ska vara i fokus. Genom äldreomsorgen ska vi skapa möjlighet till en glädjefull vardag, med stort fokus på god och vällagad mat, utevistelse och roliga aktiviteter.
Kontinuiteten och kvalitetet i äldreomsorgen måste
värnas. Miljöpartiet vill därför att både hemtjänsten och äldreboenden till största del bedrivs i
kommunal regi. Väntetiderna för särskilt boende
måste vara korta, inte minst gäller det vid demenssjukdom. Under tiden som man väntar på sitt boende ska andra insatser möta det behov man har.
För att hemtjänst och äldreboenden ska kunna skapa en trygg och stabil omsorg så måste vi satsa på
personalen. Grundbemanningen måste öka så att
minutjakten inom äldreomsorgen försvinner. Vi vill
också att fler får fasta anställningar, att delade turer tas bort och att sjuksköterskor och undersköterskor får möjlighet att vidareutbilda sig på arbetstid.

Hemlöshet och missbruk
Det bästa sättet att motverka hemlöshet är att
förebygga att den uppstår. Idag har många
svårt att komma in på bostadsmarknaden på
grund av dålig ekonomi, samtidigt som det råder brist på bostäder. Det är avgörande att
arbeta aktivt för att förhindra vräkningar.
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Det är ovärdigt att människor riskerar att frysa ihjäl på Linköpings gator. Därför vill vi
öppna ett akutboende när temperaturen kryper under nollan. Egna bostäder är alltid målet, men under en övergångsperiod behövs
en mer tillfällig, akut plats att sova på.

Ekonomiskt bistånd
Även om färre lever i fattigdom idag än tidigare ser vi att det finns mycket kvar att göra.
Behoven hos barn och vuxna som växer upp i
familjer med en svår ekonomisk situation behöver synliggöras. Kommunens insatser för
människor i behov av stöd ska alltid utgå ifrån
vad personen behöver. Alla insatser ska bidra till att stärka individens självständighet.
För de människor som befinner sig i utsatthet
ska det kommunala skyddsnätet vara starkt.
Kommunen ska ha ett tydligt fokus på barn
och barnfamiljer för att motverka att barn växer upp i fattigdom. Ingen ska hamna mellan
stolarna och kastas runt mellan myndigheter
utan att få stöd. Kommunen ska ta en aktiv roll
i att förenkla samverkan mellan kommunen,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

● att äldreomsorgen till
största del bedrivs
i kommunal regi.
● ta bort delade turer inom
äldreomsorgen och låta fasta
anställningar vara norm.
● ge sjuksköterskor och
undersköterskor möjlighet att
vidareutbilda sig på arbetstid.

● att kommunen öppnar fler
demensboenden.
● införa Bostad Först för att
minska hemlösheten.
● att kommunen öppnar ett
akutboende vintertid.
● att inga barn ska växa upp
i fattigdom.
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Miljöpartiet vill införa Bostad Först som innebär
att en person får en egen bostad och det stöd

hen behöver, oavsett om personen fortfarande är i ett missbruk. Stödinsatserna utformas
för att hjälpa personen till ett drogfritt liv, men
oavsett om det blir ett återfall blir personen
inte av med sin bostad. Forskning har visat att
detta är en framgångsrik metod för att hjälpa människor till ett välfungerande liv.

Maria Moraes

1:a på Miljöpartiet i Linköpings kommunala valsedel.
"Även de grövsta brottslingarna i världen har en gång
varit barn, därför måste vi orka arbeta förebyggande
även när det är som mest oroligt i samhället."

Gunnar Gustafsson

2:a på Miljöpartiet i Linköpings kommunala valsedel.
"Vi vill skärpa kommunens klimatmål så att vi når
nollutsläpp till 2035. Miljöpartiet är det enda partiet
som alltid sätter klimatet främst. Klimatfrågan
är så viktig att den måste prioriteras i alla frågor,
från hur vi bygger staden till maten vi äter."

mp.se/linkoping
Miljöpartiet de gröna i Linköping
@miljopartietlinkoping
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