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Nu är det bara några veckor kvar till julledighet och redan nu har 
julbak startats och dekorationer satts upp. En tydlig julstart i Lin-
köping har blivit den alldeles nya traditionen Vinterstad i ljus. Förra 
året gick jag runt med mina barn och upplevde de fantasifulla 
djuren som fanns utplacerade på torgen och de tusentals lampor 
som lyste upp Linköpings innerstad.

Belysning är också en av frågorna som människor berör som 
viktig för att öka tryggheten i citykärnan. Att de ska känna att det 
är tryggt att gå ut på kvällar och helger.

Linköping är en trygg stad men tryggheten ska givetvis öka. 
Under några veckors tid har Polisen tillsammans med Linköpings 
kommun haft medborgardialog kring vilka trygghetsfrågor och åt-
gärder som är viktiga för att öka tryggheten för boende, besökare 
och pendlare i innerstan. Belysning är den fråga som ofta lyfts och 
många upplever att belysning förbättrar tryggheten och gör att fler 
människor känner sig trygga när de är ute och går. 

En annan viktig fråga är också trygghet för kvinnor i utemiljön, att 
inte få ovälkomna förslag eller mötas av trakasserier. Några av de 
jag mötte när medborgardialogen pågick nämnde vittnesmålen 
som passerat förbi oss via sociala medier. Dessa har inte avstan-
nat utan växt och spridits till många olika branscher. #metoo-
kampanjen och många modiga kvinnor som trätt fram har berättat 
om sexuella trakasserier och övergrepp och visat på behovet av 
att arbetsplatser tar tag i dessa problem och inte döljer dem. Där 

har givetvis arbetsgivare ett ansvar, men också var och en av oss 
att säga ifrån när det sker och stödja de utsatta.
Min förhoppning är att människor i Linköping ska känna trygghet 
i Linköping och jag tror att Vinterljus i stad kommer fortsätta bidra 
till det. 

Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommun-

styrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill 

 stimulera till kontakt mellan Linköpingborna och 

deras förtroendevalda.

Det är också möjligt att läsa Dialog genom att gå in 

på www.linkoping.se/dialog 

Adress: Tidningen Dialog, 

Kommunledningskontoret,                      

Linköpings kommun, 581 81 Linköping 

Tryck: Sörmlands Printing Solutions AB 

Distribution:  Dialog delas ut av Malmixx Projekt 

AB. Om du inte har fått tidningen, ring 013-473 17 

80 eller skicka e-post till sdr524@sdr.se  

Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för syn-

skadade och för dem som har svårt att läsa tryckta 

texter. Kontakta Regionbibliotek Östergötland, 

Lena Udd, 010-103 93 20 vid intresse.
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I november var det premiär 
för kommunens samordnade 
varutransporter till skolor och 
andra verksamheter. Sats-
ningen ska förbättra både tra-
fiksäkerheten och miljön. 

Kommunens arbetsplatser tar emot 
mängder av varor varje vecka, till 
exempel livsmedel, kontorsmaterial och 
städartiklar. Genom att samordna varu-
transporterna ska de bli färre.

– Varorna levereras till ett och 
samma ställe, en samlastningscentral. 
Genom att samordna leveranserna räk-
nar vi med att antalet transporter kan 

mer än halveras, säger projektledare 
Jörgen Svensson.

Transportföretaget GDL står för sam-
lastningscentralen där alla leverantörer 
lämnar sina varor. Därifrån körs de ut 
till kommunens verksamheter. Fullt 
utbyggt kommer över 400 kommunala 
verksamheter få sina transporter levere-
rade via samlastningscentralen.

Miljökommunalrådet Rebecka 
Hovenberg (MP) säger att satsningen 
har flera fördelar.

– Istället för 5-6 lastbilar kommer 
det nu en bil till en skola. Det blir en 
kraftig förbättring av trafiksäkerheten 
vid våra skolor och boenden. Att lastbi-
larna kommer att köras på biogas inne-
bär att vi får både bättre luftkvalitet i 
staden och tar kliv närmare målet om 
ett koldioxidneutralt Linköping 2025, 
säger hon.

Samlastningscentralen förväntas 
också förenkla för mindre lokala och 
regionala leverantörer att delta vid 
kommunala upphandlingar, eftersom 
de bara behöver leverera varor till ett 
ställe.

Linköpings kommun arbetar nu för 
att fler som är kommunanställda ska 
kunna jobba längre. 
   – Många vill och kan arbeta allt 
längre upp i åren, men mer behöver 
göras för att ge dem bättre möjlighe-
ter. Vi behöver förändra bilden av när 
arbetslivet tar slut, men även hitta 
flexiblare modeller med större frihet 
så att man både orkar och vill jobba 
kvar, säger Daniel Andersson (L), 
personalutskottets ordförande.
   Bakom det nya utvecklingsarbetet 

finns två tunga skäl. Det ena handlar 
om att Linköpings kommun har 
identifierat kompetensförsörjningen 
som en av kommunens största 
utmaningar de kommande åren. Att 
få fler att stanna kvar längre är en 
viktig del i att klara personalförsörj-
ningen. 
   Det andra skälet är att när färre ska 
försörja fler är det nödvändigt att få 
fler att jobba längre än idag. År 2050 
kommer en fjärdedel av Sveriges be-
folkning att vara 65 år eller äldre.

Linköping kommer på plats 43 i Lä- 
rarförbundets ranking Bästa skol- 
kommun. Förra året var Linköpings 
placering 74 av 290, vilket innebär 
att kommunen stiger kraftigt i år. 
   Lärarförbundet jämför och listar 
årligen kommunerna inom 14 om-
råden och får fram en sammanlagd 
placering. Linköping har förbättrat 
sig mest inom området lärartät-
het där kommunen klättrar med 85 
platser.        
   Linköping ökar också när det till 

exempel gäller andelen elever som 
klarat godkänt i årskurs 9, justerat 
efter förutsättningar. Samtidigt sjun-
ker exempelvis kriteriet andelen barn 
i förskolan.
   – Vi bedriver ett långsiktigt arbete 
att år efter år höja kunskapsresul-
taten i Linköpings skolor. Lärarför-
bundets rankning är ett tecken på 
att vi är på rätt väg, säger Jakob 
Björneke (S), ordförande i barn- och 
ungdomsnämnden.

Just nu kan du uppleva Lin-
köpings innerstad på ett nytt 
sätt. Årets upplaga av ”Vin-
terstad i ljus” bjuder på flera 
nyheter.
 
– Satsningen på ”Vinterstad i ljus” och 
julbelysningen är ett sätt att lyfta Lin-
köpings innerstad och öka tryggheten 
i vår stad. Innerstaden är Linköpings-
bornas gemensamma vardagsrum och 
den här satsningen kommer alla till 
del, säger Elias Aguirre (S), ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden.

Förutom all belysning från förra året 
innehåller årets ”Vinterstad i ljus” flera 
nya installationer. Bland annat finns 
det en fotoplats vid resecentrum, där 
du kan ta roliga bilder på dig själv och 
dina vänner. 

Ett annat nytt inslag är allmänbe-
lysningen på Trädgårdstorget som kan 
färgväxla. Där samarbetar kommunen 
med fastighetsägare som lyser upp sina 
fasader.

Belysningen består av 625 000 led-

dioder och lampor. I energiåtgång mot-
svarar de en genomsnittlig villas årliga 
förbrukning.

Det var förra året som den gamla jul-
belysningen byttes ut mot en ny efter-
som den gamla var utsliten. Förutom 
förra årets belysning har årets instal-
lationer utökats med ljus till en kostnad 

av 2,5 miljoner kronor.
Julbelysning från tidigare år använ-

des ifjol i områden utanför innerstaden. 
Även i år används den i Tannefors, Berg 
och Vikingstad. 

Tekniska verken ansvarar för inköp 
och drift. Belysningen kommer att sitta 
uppe till den 15 januari.

Ny ranking  
om skolan

Färre transporter till skolor

AKTUELLT | DIALOG

Linköping i nytt ljus

Jobbslussen
en ny väg  
till arbete

Fler kan jobba längre

Julbelysning vid resecentrum.

Bild: MK Illumination

Jobbslussen är ett arbetsmarknadsprojekt i Lin-
köpings kommun som riktar sig till personer utan 
sysselsättning. Projektet startade i år och har kommit 
igång ordentligt under hösten. Fram till oktober har 75 
personer fått praktik eller utbildning via Jobbslussen.
   Målgruppen för satsningen är personer som 
antingen har en funktionsvariation, utomeuropeisk 
bakgrund, ofullständiga gymnasiebetyg eller är 55 år 
eller äldre. I Jobbslussen finns möjlighet att kombi-
nera arbete och praktik med utbildning. 
   – En av de stora utmaningarna i Linköping är att till-
godose arbetsmarknaden med arbetskraft. Därför är 
Jobbslussen ett projekt som är viktigt både för indivi-
den och arbetsmarknaden. Målet är att de personer 
som fått praktik eller utbildning via Jobbslussen ska 
komma ut i anställning, säger kommunalråd Christer 
Mård (L).
   Alla som deltar i Jobbslussen blir tilldelade en 
arbetsmarknadskonsulent som finns med och stöttar 
och vägleder längs vägen. Förutom en personlig ar-
betsmarknadskonsulent finns även möjlighet att träffa 
en studie- och yrkesvägledare för enskild vägledning 
kring studier.
   – Med Jobbslussen kommer fler i sysselsättning och 
fler lockas till de jobb vi har inom Linköpings kommun. 
Det är bra för den enskilde men också för kommunen 
som behöver anställa många nya medarbetare, säger 
Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

1447
lägenheter färdigställdes i Linköping under 
2017, räknat till och med augusti månad. 
Under samma period påbörjades 1 227 
lägenheter. Det visar preliminära siffror från 
Statistik och utredningar. De höga siffrorna 
kan jämföras med att under hela 2016 
färdigställdes 1 140 lägenheter, och 1 389 
påbörjades. Antalet färdigställda lägenheter 
2016 var det högsta antalet sedan 1975.
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HÄLSA OCH 
AVKOPPLING I FOKUS

Det finns många nyttiga, roliga och intressanta fritidsaktiviteter att 
välja på för dig som är senior i Linköping.  
Tidningen Dialog har varit på besök hos Ekbackens fritidscenter  
där sittande qigong är populärt. 
– Jag tycker det är jättebra, säger deltagaren Gudrun Ekström.

TEXT PER CONNING FOTO  STAFFAN GUSTAVSSON

”Det är en 
    underbar 
       stund ”

E
n fontän porlar harmo-
niskt utanför ingången till 
Ekbackens fritidscenter 
i Hjulsbro. Den fridfulla 

känslan från vattendropparna 
består när vi kommer in i den 
ljusa fritidslokalen. Det är tisdag 
förmiddag och en grupp Linkö-
pingsbor har tagit plats på sina 
stolar för ett pass med sittande 
qigong – en sorts gymnastik som 
ursprungligen kommer från Kina. 

Ann-Sofie Öman leder gruppen 
genom en serie mjuka och lång-
samma rörelser. Övningarna sker 
i takt med deltagarnas lugna och 
fokuserade andetag.

Sittande qigong i Ekbackens fritidscenter. Från vänster syns Ann-Sofie Andersson, Gudrun Ekström, Ann-Sofie 
Öman (i gult) och Christina Smith.
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Gå på IT-kafé, spela bingo eller 
träna på minigym. Det är bara 
några av alla aktiviteter för 
seniorer i Linköping. 

H
elena Engvall, en av kommu-
nens äldrelotsar, tipsar om att 
det finns aktiviteter på alla 
servicehus.

– Du kan till exempel vara med på 
gymnastik, högläsning, bingo, under-
hållning eller andakt. Aktiviteterna är 
öppna för alla och ser lite olika ut bero-
ende på vilket servicehus det är.

Det finns två större fritidsverksam-
heter i Linköping. Förutom Ekbackens 
fritidscenter (som du kan läsa om i 
artikeln till vänster) är det Aktivitetshu-
set på S:t Larsgatan 9d. Där händer det 
saker både på för- och eftermiddagarna 
under vardagar.

– Besökarna kan vara med på det som 
intresserar dem. Programmen finns 
uppsatta i lokalerna, och går även att få 
via kommunens hemsida eller från oss 
äldrelotsar, säger Helena Engvall.

Föreläsningar
Vid Stora torget ligger Hagdahlska huset 
seniorcenter. Där finns till exempel en 
visningsmiljö med hjälpmedel och ett IT-
kafé där det går att få hjälp med sin dator 
eller mobiltelefon flera dagar i veckan. 
Veckoprogrammet brukar bland annat 
innehålla föreläsningar och musikunder-
hållning. Du kan också gå dit och bara 
umgås över en kopp kaffe.

På Hagdahlska huset liksom på flera 
servicehus finns ett minigym. Där är 
du välkommen att träna på egen hand. 
I Åleryd finns både friskvårdsgym och 
syngym.

Andra tips på aktiviteter är bibliote-
kets högläsningar och Resurspoolens 

underhållning på olika servicehus. 
Information finns på webbplatsen 
www.resurspoolen.org

– Resurspoolen arbetar också för att 
minska ensamheten hos äldre. Man 
kan vända sig till dem om man bara 
vill ha en pratstund eller få sällskap vid 
olika aktiviteter, säger Helena Engvall.

Det finns också några pensionärsför-
eningar i Linköping. Kontaktuppgifter 
till dem finns i föreningsregistret på 
kommunens webbplats, om förening-
arna har registrerat sig där. Det går 

även att vända sig till äldrelotsarna för 
information.

Efter passet pratar vi med några 
i gruppen. Gudrun Ekström 
berättar att hon har varit med i 
över ett år. 

– Jag blev tipsad av en väninna 
och stannade kvar. Jag tycker det 
är jättebra. Om man känner sig 
stressad och vill gå ner i varv är 
det en underbar stund att komma 
hit. Och trevliga vänner får man 
också, det är socialt.

Gudrun säger att hon även 
kompletterar qigong-övningarna 
med gymnastikpass inne i stan.

En annan av deltagarna är 
Christina Smith. Hon började 
med qigong under hösten och går 
även på balansträning och yoga.

– Man sitter och slappnar av 
och andas lugnt. Det är nog det 
jag uppskattar mest.

Hon får medhåll av Ann-Sofie 
Andersson som har varit med på 
qigong sedan i våras. Hon går 
också på yoga och balansträning.

– Det är jättenyttigt för oss som 
är äldre. Och det är en fantastisk 
förmån, säger hon.

Både Ann-Sofie och Chris-
tina var med på årets ”Balansera 
mera”-dag som arrangerades i 
Missionskyrkan i oktober. De 
tyckte programmet var intres-
sant. Under dagen fick de tips 
på hur man kan förhindra fall-
olyckor i vardagen. Bland annat 
spelar just balans- och styrketrä-
ning en viktig roll.

Alla är välkomna
Ann-Sofie Andersson bor i Ull-
stämma och kan därför snabbt 
och enkelt ta sig till Ekbackens 
fritidscenter på cykeln. De andra 
bor också i närheten; Gudrun 
i Johannelund och Christina i 
Vidingsjöområdet. Men oavsett 
var man bor är alla seniorer väl-
komna, poängterar ledaren Ann-
Sofie Öman.

– Det kommer folk från till 
exempel Malmslätt och Lambo-
hov och deltar i våra aktiviteter. 
Det är jättekul att det inte bara är 
koncentrerat till det här området.

Ann-Sofie Öman är under-

sköterska med inriktning mot 
fritidsverksamhet. Hon berät-
tar att Ekbackens fritidscenter 
erbjuder många olika aktiviteter 
vid sidan av sittande qigong. Det 
går till exempel att vara med på 
underhållning, musikfrågestund 
eller bingo.

– Vi har både vanlig bingo och 
en variant som heter amerikansk 
bingo. Och så har vi balansträ-
ning, sittande gymnastik och sit-
tande yoga. Vi har även berättar-
grupper där vi berättar om olika 
ämnen – kanske om Carl Larsson 
eller något annat ämne som del-
tagarna är intresserade av. 

Det går också att boka tid för 
spa och massage – taktil hand-
massage eller ryggmassage lig-
gande på en brits.

Deltagarna tycker till
Just nu lockas många av de akti-
viteter som riktar in sig på hälsa, 
till exempel qigong, yoga, mas-
sage och balansträning.

– Den trenden är jättepopulär. 
Och underhållning och bingo är 
alltid omtyckt, säger Ann-Sofie.

När det gäller aktiviteternas 
utformning är besökarnas åsikter 
betydelsefulla.

– Det var till exempel ett par 
deltagare som önskade att vi 
skulle ha massage. Då gick jag en 
utbildning så att vi kan erbjuda 
det. Vi är så lyhörda som vi kan, 
och jag frågar besökarna vad de 
vill ha. Det är ju för dem vi är 
här.

Qigong-passet består av olika rörelser. Från vänster Ann-Sofie Andersson, Gudrun Ekström, Christina Smith och 
Ann-Sofie Öman.

Vill du veta mer?
På kommunens webbsida www.
linkoping.se/aldrelots hittar du 
aktuella aktiviteter hos Ekback-
ens fritidscenter och flera andra 
ställen i kommunen. Klicka på 
rubriken ”Aktiviteter och fritid”. 
Du kan också få information 
genom att ringa till Linköpings 
kommuns äldrelots på telefon  
013-20 64 01. 
Telefontid: Måndag-tisdag 09.00-
15.00, onsdag-fredag 09.00-12.00.
Källa om qigong: Ne.se

!

Brett utbud för 
seniorer

TEXT PER CONNING

Vill du veta mer?
På kommunens webbsida www.linko-
ping.se/aldrelots hittar du tips på 
aktuella aktiviteter. Klicka på rubriken 
”Aktiviteter och fritid”. Du kan också 
få information genom att ringa till 
Linköpings kommuns äldrelots på 
telefon 013-20 64 01. Telefontid: 
Måndag-tisdag 09.00-15.00, onsdag-
fredag 09.00-12.00.

!

På Linköpings servicehus kan du bland annat lyssna på musikunderhållning.
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”Vår målsättning är 
att få fler intresserade ”

GULDJUBEL
D

et var en kylslagen mån-
dagskväll i slutet av okto-
ber som LFC kunde kliva 
upp på scenen på Stora 

torget och ta emot Linköpings-
bornas hyllningar. SM-guldet var 
säkrat för andra året i rad, och för 
tredje gången totalt. Med guld-
hattar och blommor jublade laget 
i takt med artisten Magnus Bäck-
lunds musik. Kommunstyrelsens 

ordförande Kristina Edlund (S) 
gratulerade:

– Det är jätteroligt att LFC åter 
tar hem guldet till Linköping. Jag 
är stolt över att Linköping har ett 
damfotbollslag i världsklass.

På plats fanns också LFC:s 
klubbdirektör Maria Hagström. 
Hon minns det som en härlig 
kväll.

– Trots att det var ganska kallt 
kom det mycket folk. Det är ett 
kvitto på att det vi gör berör 
många personer. Och det är jät-
tekul för spelarna att få känna 
detta. De har slitit hela säsongen, 
så att få ta emot detta är riktigt 
häftigt.

Vill satsa framåt
Hon säger att klubbens tredje SM-
guld är mycket betydelsefullt.

– Vi tyckte att det var stort 
redan förra året när vi lyckades 
ta ett andra SM-guld. Detta visar 
att vår satsning fungerar. Det 
är många parametrar som ska 
stämma och det gjorde det i år. 
Det är jätteskönt.

Samtidigt önskar Maria Hag-
ström att det fanns mer pengar i 
damfotbollen – en fråga som fick 
mycket uppmärksamhet i media 
i samband med SM-guldet. LFC 
vill kunna satsa framåt och vara 

ett topplag i Europa. Där väntar 
nya utmaningar. Efter vinsten 
mot Sparta Prag i november är 
Linköpingslaget klart för kvartsfi-
nal i Champions league.

Nära flicklagen
Maria Hagström tror att LFC:s 
framgångar betyder mycket för 
återväxten och fotbollsintresset 
hos unga flickor i Linköping.

– Jag tror att det är jätteviktigt. 
Vi har en nära relation med flick-
lagen i Linköpings kommun. I 
projektet Fadderakademin är våra 
spelare faddrar och träffar lagen. 
Och vi hoppas att de kommer 
och tittar på matcher. Om det går 
bra smittar det av sig. Våra spe-
lare är enorma förebilder – och 
väldigt bra förebilder. 

Antalet lag och flickspelare i 
Linköping har ökat sedan Fadder-
akademin startade. Fler fortsätter 
också längre upp i åldrarna. 

– Vår målsättning är att få 
fler intresserade, men vi hoppas 
också att de någon gång ska spela 
hos oss, säger Maria Hagström.

LFC är även med som arrangör 
av fotbollsfestivalen Winning 
ground som genomförs varje år 
för flickor i åldern 10-12 år. Fes-
tivalen startade 2014 och Maria 
Hagström säger att den fortfa-
rande är under uppbyggnad. 
Men den fyller redan en viktig 
funktion.

– Man ska känna att det är 
en satsning på flickfotbollen. 
Och vi kan utveckla festivalen 
ytterligare. Vi ser till exempel att 
närheten till våra landslagsspe-
lare och världsstjärnor är unik, 
det ska vi tänka ännu mer på till 
nästa år. Att man verkligen kom-
mer nära och får känna att man 
spelar bredvid dem.

Svenska mästare och klara för kvartsfinal i Champions league – Linköpings fotboll 
club har ett succéår bakom sig. Klubbdirektör Maria Hagström tror att framgångarna 
kan betyda mycket för att inspirera fotbollsintresserade flickor i Linköping. 
– Om det går bra smittar det av sig, säger hon.

som inspirerar

Klubbdirektör Maria Hagström.

SM-guld! LFC jublar på Stora torget i Linköping.

TEXT PER CONNING FOTO  GÖRAN BILLESON
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Från och med 1 januari 2018 
införs successivt rätt till heltid 
för anställda inom kommunens 
verksamheter. Syftet är att 
göra Linköpings kommun till en 
attraktiv och jämställd arbets-
givare.
 
Det var i oktober som kommunstyrel-
sen beslutade om en handlingsplan för 
införandet av rätt till heltid, som börjar 
gälla 1 januari 2018. 

– Detta är viktigt både för att stärka 
vårt jämställdhetsarbete och för att 
bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger 
kommunstyrelsens ordförande Kristina 
Edlund (S).

Sandrinoparken var först ut i Linkö-
pings kommun med att erbjuda rätt till 
heltid för de anställda i februari 2016. 
Totalt har sju försöksverksamheter star-
tat på äldreboenden i kommunen. Syf-
tet är att få erfarenheter av hur man på 
ett smidigt sätt kan skapa heltider eller 
tjänster med högre tjänstgöringsgrad.

– Från Sandrinoparken har vi fått 
viktig kunskap om hur vi kan lägga 
scheman så att den ordinarie persona-
len kan vikariera för varandra på olika 
avdelningar. Det ger mer kontinuitet 
för de boende, och ett kunskapsutbyte 
mellan avdelningarna, säger kommu-
nalråd Birgitta Rydhagen (MP). 

– När farmor eller morfar behöver 
hjälp vill man kunna lita på att de får 
den omsorg de behöver av duktig per-
sonal. För att kunna rekrytera bra med-

arbetare måste det bli mer attraktivt att 
jobba i välfärden. Att erbjuda heltidslön 
är viktigt för att våra anhöriga ska tas 
väl omhand i framtiden, säger kommu-
nalråd Daniel Andersson (L).

Från årsskiftet kommer erbjudandet 
att gälla inom omsorgs- och äldreför-
valtningen, socialförvaltningen, miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunledningsförvaltningen samt 
Leanlinks affärsområden LK-data och 
Stöd och service. 

Samtidigt lyfts möjligheten till tillfäl-
lig minskad arbetstid (tjänstledighet) 
utifrån individuella behov. I de övriga 
förvaltningarna och verksamheterna 
kommer förutsättningarna att utre-
das vidare. Förslag på genomförande 
kommer att presenteras under tidig vår 
2018.

Är du intresserad av Linköpings 
byggnader och kulturmiljöer? 
Nu kan du lära dig mer om 
dem på Instagram. 

D
et var i början av oktober 
som Linköpings stadsan-
tikvarie Alexandru Babos 
sjösatte sitt Instagram-konto 
”Kulturmiljö Linköping”. 

På det sociala mediet lägger han ut 
foton som han har tagit på Stora torget, 
Hunnebergsgatan, Hackefors sluss och 
många andra platser.

– Jag ville skapa en kanal där jag kan 
kommunicera om de miljöer som jag 
arbetar med. Det är utmanande, roligt 
och spännande. Ibland lägger jag även 
ut lite längre texter som förklarar bil-
derna, säger han.

Som stadsantikvarie arbetar Alexan-
dru Babos med stadens identitet och 
kulturhistoriska miljöer. Han framhål-

ler hur viktigt det är att mjuka värden 
inte glöms bort i samhällsplaneringen.

– Annars får vi miljöer där man inte 
känner igen sig och som upplevs främ-
mande. Det kan vara svårt att sätta 
fingret på vad som känns ”hemma”, 
men det är sådana frågor som en anti-
kvarie jobbar med.

Han säger att Linköping är en kom-
plex stad, med flera ansikten. Förutom 
alla bostäder finns det miljöer som åter-
speglar Linköpings historia som makt-
centrum, lärdomsstad och militärstad. 
Men även tidiga industrier, handel och 
folkrörelser är exempel som har präglat 
staden.

Konstnärligt intresserad
Från början är Alexandru Babos arki-
tekt. Han var även forskare på Lunds 
universitet innan han började arbeta 
som antikvarie, bland annat på Statens 
fastighetsverk. I rollen som kultur-
miljöspecialist arbetade han mycket 
med slottsmiljöer. Med tiden ville han 
bredda sitt arbete och började för två år 

sedan som stadsantikvarie i Linköpings 
kommun.

Alexandru berättar att han alltid 
har varit konstnärligt intresserad. Förr 
brukade han måla och rita mycket. På 
senare år har fotograferingen tagit över 
och blivit hans nya sätt att måla. Med 
hjälp av kameran vill han lyfta fram 
allt det vackra som finns i Linköping; 
byggnader och platser som människor 
har skapat för sig själva och för andra.

– Jag tror inte att fotografin bara är en 
ren avspegling av en fysisk miljö. Precis 
som med målning återspeglar även 
fotografin den inre människan och dess 
stämning. Om en annan person tar bil-
den kan den se ut på ett annat sätt. Var 
och en har sina ”glasögon”.

Vill du veta mer?
På adressen www.instagram.com/
kulturmiljo_linkoping hittar du 
stadsantikvarie Alexandru Babos 
Instagram-konto med Linköpings-
bilder.

!

Visar Linköping i bild

Mycket att 
göra i vinter

Rätt till heltid i kommunen
TEXT PER CONNING

Åka skridskor, besöka ett museum eller kanske 
gå på en konsert. Under julen och vintern finns 
det mycket att göra i Linköping.
 
Ett bra sätt att få koll på allt som händer är att besöka Visit 
Linköpings webbplats www.visitlinkoping.se. Där hittar du 
till exempel information om konserter och teaterföreställ-
ningar som är på gång i Linköping. Här finns också tips på 
museer, konstutställningar, kyrkor och mycket annat.

På kommunens webbplats www.linkoping.se kan du också 
få inspiration. Klicka på rubriken Uppleva & göra. Här hittar 
du bland annat information om isbanor, längdskidåkning och 
simning. Här finns även förslag på hur du kan göra intres-
santa stadsvandringar (klicka på rubriken Kultur i högerspal-
ten, sedan på Museer och stadsvndringar i samma spalt). På 
sidan Uppleva & göra hittar du också information om mötes-
platser för barn och unga, och tips om vad som händer på 
biblioteken. Kanske vill du vara med på en sagostund,  
jullovspyssla eller se en jullovsfilm?

Linköpings stadsantikvarie 
Alexandru Babos
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I HUVUDET PÅ 
ANDERS MÄKI

TEXT PER CONNING FOTO  GÖRAN BILLESON
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Som klubbdirektör i Linköping Hockey Club driver han en organisation som stän-
digt befinner sig i strålkastarljuset. Verksamheten kan dagligen analyseras i media 
och av allmänheten. Tidningen Dialog har träffat Anders Mäki och pratat om 
ledarskap, publiksiffror och uppväxten i Kiruna.

Vi möter Anders Mäki på hans kontor i Stånge- 
brohallen, strax intill Saab arena. Även om vi 
befinner oss en bit från hockeyrinken så är 
idrotten högst påtaglig även här. Längs en 
vägg står en rad stora hockeyfotografier. Högst 
upp på en hylla tronar några pokaler. På 
Anders mörkblå kavaj sitter en pin med LHC-
loggan.

Stark hockeykultur
Det har gått nästan 30 år sedan han packade 
resväskorna och flyttade från Kiruna till Lin-
köping. Bakom sig hade en uppväxt präglad av 
vintersport och stark hockeykultur. Pappa var 
gruvarbetare och mamma lärarinna. Skola och 
läxor varvades med dagliga hockeyträningar.

– Det gick ganska bra för mig i skolan så 
jag läste vidare på tekniskt gymnasium. Och 
jag var den första som samtidigt sökte in på 
hockeygymnasiet, så rektorerna fick en liten 
utmaning med schemaplaneringen.

Efter lumpen började Anders plugga rymd-
teknologi. Siktet var inställt på en framtid 
hos rymdraketbasen Esrange – om hockey-
drömmarna inte skulle bära frukt. Men både 
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Förra året vann hon yrkes-
SM i flygteknik och i oktober 
representerade hon Sverige i 
yrkes-VM. Caroline Söderqvist 
har onekligen hittat rätt i sitt 
arbetsval och stortrivs som 
flygtekniker.
– Det finns alltid något nytt att 
lära sig, säger hon. 

D
et är snart fyra år sedan som 
Caroline Söderqvist från 
Mjölby tog sin examen på 
yrkeshögskolan på Anders 
Ljungstedts gymnasium. Idag 

arbetar hon som flygtekniker i Linkö-
ping och har under året även varit med 
i det svenska yrkeslandslaget. Dit nådde 
hon via yrkes-SM för ungdomar där 
hon lyckades vinna tävlingen för flyg-
tekniker förra året.

– Det var fantastiskt roligt. Innan jag 
deltog visste jag inte vad det var. Men 
jag tog utmaningen och kastade mig in 
i det. Tävlingsmomenten speglade min 
vardag som flygtekniker. Det var allt 
från el till plåt, det täckte hela spektret.

Hunger efter kunskap
I oktober var det dags för yrkes-VM i 
Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. 
Caroline Söderqvist berättar att täv-
lingen hade ett liknande upplägg som 
SM, men med ytterligare två tävlings-
moment. Ett av dem var ett över-
raskningsmoment som inte var känt i 
förväg. 

Caroline slutade på plats 8 av 16. Till 
en början var hon inte helt nöjd.

– Men nu har jag landat i resultatet 
och känner att jag inte kunde prestera 
bättre än vad jag gjorde. De som jag 
tävlade mot var fantastiskt duktiga. De 
förtjänar den plats de fick. Nu känns 
resultatet bra, jag är nöjd med min 
insats.

För att bli duktig som flygtekniker 
menar Caroline att det krävs ett driv 

och en hunger efter kunskap.
– Vill du inte lära dig nya saker kom-

mer du ingenstans. Och det gäller att 
ha ett säkerhetstänk hela tiden. 

Från början hade Caroline egentligen 
tankar på att utbilda sig till pilot.

– Men jag sköt det på framtiden och 
tänkte att det kan vara bra att börja 
skruva först. Och det lät som en väldigt 
intressant utbildning. När jag väl kom 
in i det verkade det vara ett väldigt 
roligt jobb. Sedan fastnade jag för det!

Caroline tog utmaningen

TEXT PER CONNING FOTO  LENNART LUNDWALL

Driven flygtekniker. För att bli duktig i yrket menar Caroline Söderqvist att det krävs en hunger efter 
kunskap.
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hockeyn och studierna flöt på. Och i 
Linköping kunde han så småningom 
kombinera idrotten med ett arbete på 
Saabs flygdivision.

Goda värderingar
Under större delen av Anders tid som 
forward i LHC kämpade klubben i dåva-
rande division ett och två. Med åren 
skulle laget klättra vidare till såväl all-
svenskan som elitserien (dagens SHL). 
Men innan de tog steget till högsta 
serien lade Anders skridskorna på hyl-
lan. Istället erbjöds han 1998 tjänsten 
som sportchef, vilket följdes av uppdrag 
som klubbdirektör för LFC och vice 
klubbdirektör för LHC. Åren bjöd på 
flera framgångar, bland annat SM-guld 
för LFC och LHC:s damlag. Herrarna 
spelade final ett par gånger.

I sin nuvarande roll som klubbdirek-
tör har Anders Mäki ett övergripande 
ansvar för organisationen. Som ledare 
vill han föregå med gott exempel och 
stå för goda värderingar. 

– Jag hoppas att folk känner att de 
kan lita på mig. Jag försöker känna av 
vilka jag kan vara väldigt rak och tydlig 
med, och vilka man får vara lite försik-
tigare med. 

En annan del i arbetet är att våga 
fatta tuffa beslut, men också att dele-
gera. Anders hoppas att medarbetarna 
känner att de jobbar för LHC:s bästa 
även när det skakar – sportsligt eller 
ekonomiskt.

– Sedan blir det inte alltid rätt. Folk 
kan av olika anledningar komma i 
kläm, både internt och externt. Även 
om jag kan ha mycket dåligt samvete 
mot enskilda så hoppas jag skapa för-
ståelse för varför det hände och framför 
allt för hur vi försöker rätta till.

Många åsikter
Trots sin position är inte Anders Mäki 
den som söker sig till rampljuset i första 
taget.

– Jag har inget behov av att synas 
överallt, vilket jag kanske skulle göra 
lite mer med tanke på uppdraget. Men 
jag har inget emot att tala inför många 
människor eller att stå till tjänst för 
media.

Att det finns ett så stort engage-
mang för LHC tycker Anders hör till de 
roligaste delarna av jobbet. Samtidigt 
betyder det att många har åsikter, inte 
minst när det går dåligt.

– Då ska vi sparka än den ena och än 

den andra. Detta har ökat markant i 
takt med sociala mediers utveckling.  
Då är det bra att ha varit med om 
svängningar tidigare för att kunna 
behålla lugnet och fatta kloka beslut. 
Och för att stötta dem som får ta de 
värsta slängarna; spelare, tränare och 
sportchef. 

En annan utmaning är de vikande 
publiksiffrorna, en utveckling som LHC 
delar med många andra. 

Anders framhåller att kampen om  
människors tid har blivit tuffare på 
senare år. Och idag går det att se 
matcher hemma i tv-soffan. Han säger 
att LHC jobbar hårt med frågan på flera 
plan. Både när det gäller det sportliga, 
men också genom att analysera hela 
erbjudandet; hur matchupplevelsen ser 
ut, kommunikationen och biljettpri-
serna. 

När Anders är ledig ägnar han tid 
åt familjen. Det blir gärna avkoppling 
med film eller träning och bastubad. 
Andra favoritsysselsättningar är att 
umgås med vännerna eller att resa.

– Under hösten har jag även börjat 
spela squash med min son Vincent. Det 
är jättekul! Vi är väl jämndåliga, så det 
blir jämna matcher.

”Jag har inget       
behov av att 
synas överallt ”

Ibland går det upp, ibland går det ner. Anders Mäki har varit med om många svängningar i hockeyn.
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Den kommunala budgeten skiljer sig 
naturligtvis från privatpersonens
budget. Den mest tydliga skillnaden är 
förstås summorna. Nästa år använder
Linköpings kommun hela 9,6 miljarder 
kronor till välfärdstjänster som utbild-
ning, omsorg, kultur och underhåll av 
gator.

Likheter
Men det finns också likheter. Både du 
och kommunen har inkomster. För din
del är det först och främst lön, eventu-
ellt barnbidrag, kanske sjukpenning
eller a-kassa etc.

För en kommun är kommunalskatten 
cirka 80 procent av de pengar som kom-
munen använder till välfärdstjänster är 
skattepengar. Resten kommer från stats-
bidrag och avgifter av olika slag.

Utgifter
Kommunens budget är det viktigaste 
dokumentet för att planera och styra
verksamheten, alltså planera hur 
inkomsterna ska användas.

Precis som du och jag har kommunen 
utgifter. Boendekostnader och mat bru-
kar vara de största budgetposterna för 
en privatperson. De största utgifterna 
för kommunen är skola och barnom-
sorg. Omsorg av äldre och personer 
med funktionsnedsättning är också en 
stor post i den kommunala budgeten.

Kommunalskatt
Kommunalskatten för 2018 ändras inte, 
utan fortsätter att vara 20,20 procent.

Skatt till regionen (före detta lands-
tinget) och begravningsavgift tillkom-
mer.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar 
en kyrkoavgift. Även andra registrerade 
trossamfund kan ta in sina medlemsav-
gifter via skattsedeln.

Budgetprocessen
I slutet av året antar kommunens hög-
sta politiska organ, kommunfullmäk-
tige, budgeten. Budgeten är resultatet av 
en lång process, där nämnderna lämnat 
sina förslag till vad de vill prioritera och 

vilken eventuell ny verksamhet de vill 
satsa på. Den politiska majoriteten får 
igenom sin budget, men oppositionen 
lägger också fram sina förslag. När kom-
munfullmäktige antagit budgeten, är 
det de olika nämndernas tur att utforma 
sina respektive budgetar. I den ”stora” 
budgeten finns ramar för hur mycket 
varje nämnd kan använda. Nämnderna 
gör mer detaljerade budgetar för sina 
verksamheter. Budgeten är en offentlig 
handling som alla har rätt att läsa. När 
budgeten är klar publiceras den på kom-
munens webbplats linkoping.se

Pengar kommer in och pengar går ut. Det gäller för varje hushåll och det gäller också för Linkö-
pings kommun. Planen för vad pengarna ska användas till den närmaste framtiden kallas budget.

 Kommunens budget 
– så fungerar det

TEXT LOTTIE MOLIN OCH CLAES LUNDKVIST

Vill du veta mer?
Detta är en mycket översiktlig  
beskrivning av principerna för den  
kommunala budgeten. För mer  
detaljer och fakta läs gärna mer på 
kommunens webbplats, linkoping.se 
/kommun-och-politik/fakta-om- 
linkoping/ekonomi-och-budget
Här finns bland annat ett verktyg  
där du kan se hur mycket du betalar  
i skatt utifrån din inkomst. 

!

KOMMUNENS BUDGET 2018

10
KRONOR 10

KRONOR

Finanserna i korthet

Budgeten är i balans Regionens lägsta 
kommunalskatt

Linköpings kommun är 
skuldfri

Linköpings kommun 
investerar

Linköpings kommuns 
budget för 2018 omsätter 
9,6 miljarder kronor. Med 
omsättning menas i kom-
munens fall de samlade 
intäkterna. Kostnaderna 
ska inte överstiga intäk-
terna. I slutet av det år 
budgeten gäller för ska 
kommunen helst ha ett 

litet överskott. Då säger 
man att budgeten är i 
balans, vilket kommunens 
budget är.

Av omsättningen på 9,6 
miljarder kronor används 
cirka 6 miljarder inom det 
som brukar kallas vård, 
skola och omsorg.

Inför 2018 får nämn-

derna 181 miljoner kronor 
i utökade ramar, det vill 
säga mer än de hade före-
gående år. 

Förändringar i befolk-
ningens sammansättning 
kan innebära att fler barn 
föds, fler invandrar och att 
äldre blir fler. Det kallas 
demografiska förändringar. 

Det medför att det behövs 
fler lokaler och mer per-
sonal i verksamheter som 
skola och äldreomsorg. 
Därför får nämnderna även 
kompensation för pris- och 
löneförändringar som upp-
går till 332 miljoner. 

Skattesatsen för 2018 
blir oförändrad på 20,20%.

Kommunens intäkter
Den största delen av kommunens intäkter 
(inkomster) är kommunalskatt. Ungefär 80 
procent av intäkterna är skattemedel. Övriga 
intäkter är bidrag från staten, samt taxor och 
avgifter som Linköpingsborna betalar för 
olika tjänster.
Det finns olika typer av statsbidrag, en del 
är öronmärkta för viss verksamhet, andra är 
generella.

Skatteintäkter, generella statsbidrag, 
skatteutjämning och fastighetsavgift

Bidrag från staten

Försäljning

Taxor 
och avgifter

77%

3%
3%

3%

2%
3%

9%

Hyror och arrendenRänteintäkter

Övrigt

Skatt

Så här fördelas 100 kronor av dina skattepengar
I diagrammet nedan kan du se i stora drag hur kommunen fördelar pengarna enligt senaste årsredo-
visningen. För att göra det hela lite tydligare är kommunens utgifter omvandlade till 100 kronor i 
diagrammet.  Varje enkrona motsvarar en procentenhet.
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47 kronor går till skolan: förskola, grundskola, fritidsverksamhet, gymnasieskola.
27 kronor går till omsorg: äldreomsorg, stöd och service till personer med 
funktionsnedsättningar.
10 kronor går till individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, särskilda 
insatser till exempel psykosocialt stöd, missbruksvård och ungdomsmottagning.
5 kronor går till kultur och fritid: bibliotek, idrotts- och fritidsanläggningar samt  
andra kulturverksamheter.
4 kronor går till underhåll av parker, gator och vägar.
1 krona går till arbetsmarknad och integration.  
1 krona går till räddningstjänst.
4 kronor går till övrig verksamhet.
1 krona går till politisk verksamhet.
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Fler platser
för demensvård
Behovet av fler vårdbostadsplatser 
för personer med demenssjukdom 
har ökat. För 2018 är bedömningen 
att minst 50 platser kommer att 
ställas om till demensplatser.  
Totalt avsätts 13,5 miljoner kronor 
för omställning av demensplatser 
och ökad bemanning.

Läsgaranti i grundskolan
Linköpings skolor är bra och kunskapsresultaten har höjts de senaste åren. 
För att fortsätta det arbetet kommer barn- och ungdomsnämnden nu införa 
en läsgaranti för alla elever i årskurs 1. För att redan i ett tidigt skede sätta 
in extra stöd för de elever som har behov avsätter nämnden två miljoner i 
budgeten för 2018.

Snabbare bygglov
Bygglovs- och miljökontoren 
ska införa en helt digitaliserad 
ärendehantering under 2018, i 
syfte att få snabbare hantering 
av ärenden. Det kommer att 
skapa möjligheter att sänka 
avgifterna, samtidigt som 
medborgare och företag ska 
få bättre tillgänglighet till 
kontorens tjänster.

Digitalisering i gymnasieskolan
Bildningsnämnden satsar cirka 8,8 miljoner kronor på 
fortsatt digitalisering av gymnasieskolan, vilket motsvarar 
ungefär 1750 kr per elev. Varje elev ska få ett eget digitalt 
verktyg att använda i skolarbetet, oftast en egen dator. 
Trådlösa nätverk ska byggas ut och lärarna ska få kompe-
tensutveckling.

Snabbare etablering av nyanlända
Etableringstiden för nyanlända ska halveras, genom prak-
tik, utbildning och en permanentad jobbsluss. Fler ska gå 
från försörjningsstöd till sysselsättning. I budgeten avsätts 
109 miljoner för arbetsmarknadsinsatser fokuserade på 
personer med oavslutade gymnasiestudier, utom-
europeisk bakgrund, funktionsnedsättningar och 
de som är över 55 år.

Insatser  
för ökad trygghet
I budgeten för 2018 finns tre miljoner 
kronor till fler trygghetsvakter. Det 
sker för att förhindra brott och öka 
tryggheten där människor rör sig i 
vardagen. Trygghetsvakternas uppgift 
är att vara synliga på platser och tider 
då otryggheten är som störst. 

Den allra största delen av kommunens budget går till löner för personal, hyror av lokaler och 
inköp av material. Det är löpande kostnader som är rätt så lika från år till år. Men i varje budget 
brukar den politiska majoriteten prioritera olika satsningar utöver det vanliga.  
Här är några exempel inför 2018.

Exempel på satsningarVäxande befolkning 
en utmaning  
för kommunen
Linköping växer och har en stark ekonomi. Samtidigt ökar antalet 
barn och äldre, vilket medför ökade kostnader för kommunen. 
Kommande år måste både intäkterna öka och verksamheten  
effektiviseras. 

Linköpings kommun har en ekonomi i 
balans med en låg skattesats. De senaste 
årens resultat har varit positiva. Solidi-
teten är god, vilket innebär att investe-
ringar har kunnat finansieras med egna 
skattemedel. Kommunen har inga lån 
och Linköping är en av få kommuner 
som kunnat göra en stor avsättning för 
framtida pensioner.

– Linköping är inne i en mycket 
expansiv fas med växande befolkning 
och högt bostadsbyggande. Det ställer 
oss inför stora utmaningar med ökad 
efterfrågan på kommunal service, säger 
kommunstyrelsens ordförande Kristina 
Edlund (S).

Utgifter ökar snabbare än intäkter
Samarbetsorganisationen Sveriges kom-
muner och landsting – SKL – pekar i sin 
ekonomiska höstrapport på den stora  
utmaning alla kommuner och landsting 
står inför. Sveriges befolkning ökar 
rekordsnabbt, vilket även Linköpings 
gör. 

Linköpings kommun ökade sin befolk-
ning med 2 851 personer till 155 817 
invånare under 2016. Prognosen för 
2017 är att befolkningen ökar med drygt 
2600 personer till 158 500 invånare. 
Under 2018 passerar troligen Linköping 
160 000 invånare.

Den stora utmaningen är sammansätt-
ningen av befolkningsökningen. Befolk-
ningen växer särskilt snabbt i yngre och 
äldre åldrar. Dessa grupper har särskilt 
stora behov av kommunernas och lands-
tingens verksamheter.

Den kraftiga ökningen av befolk-
ningen i yngre och äldre åldrar är betyd-

ligt snabbare än den för antalet perso-
ner i yrkesverksam ålder. Därför tilltar 
behovet av verksamhet mer än det som 
beräknas kunna finansieras genom ökad 
sysselsättning och därmed ökade skatte-
intäkter. 

Om inga åtgärder vidtas uppstår ett 
gap mellan intäkter och kostnader. Kom-
muner och landstingen måste arbeta 
med att utveckla och effektivisera verk-
samheten med hjälp av ny teknik och 
nya arbetssätt.

Arbetet med att ta fram budgeten för 
2018 inleddes tidigt detta år. I våras 
beslutade kommunfullmäktige om 
ramarna för nämndernas budgetar. Det 
är i nämnderna besluten fattas om vil-
ken verksamhet som ska bedrivas och 
det är nämnderna som fått i uppdrag att 
prioritera hur de vill använda pengarna 
de har fått i sina ekonomiska ramar.

För att kunna möta framtiden med 
växande befolkning och ökade behov av 
service har alla nämnder fått i uppdrag 
att tänka på särskilt fem frågor: 

Sammanhållen kommun – att livs-
villkoren mellan människor och 
stadsdelar är likvärdiga.
Lokaler – att i god tid planera för att 
skaffa lokaler för verksamheten.
Etablering – hur nyanlända ska 
komma in i samhället genom arbete, 
utbildning och bostäder.
Digitalisering – att göra kommunens 
service mer tillgänglig, enklare och 
effektivare.
Personalförsörjning – att verksam-
heter kan rekrytera personal för att 
kunna utföra sina uppdrag.
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Budgeten för 2018 visar möj-
ligheterna med samarbete. 
Många frågor behöver lösas 
med samordnade insatser, 
som skola och socialförvalt-
ning kring familjestöd, eller 
skola och samhällsbyggnad 
för bra utomhusmiljöer. 

Ett exempel som är viktigt 
för Miljöpartiet är att fler barn 
och unga ska gå och cykla till 
skolan. Pengar är nu avsatta 
för att ta fram säkra gång- och 
cykelvägar till skolor, och stimu-
lera fler att använda dem.
En stark ekonomi möjliggör 

många gröna satsningar i bud-
geten. Vi vill att fler ska ha nära 
till bra grönområden i staden. 
Därför satsar vi på upprustning 
av Stångåstråket och förbätt-
ring av flera parker. För att fler 
ska bygga klimatsmart kommer 
bygglovsavgiften att halveras 
för den som bygger passivhus 
eller plusenergihus. 
Agenda 2030, FN:s mål för 
global utveckling, pekar ut 
många av de mål som priorite-
ras i kommunens budget. En 
särskild satsning är att växla 
upp det strategiska hållbarhets-
arbetet. Där ingår klimatarbete, 
mindre kemikalier och plast, 
jämställdhet, en mer jämlik folk-
hälsa och medborgardialog.

Linköpings kommun har en 
positiv utveckling på många 
områden. Arbetslösheten har 
sjunkit, kunskapsresultaten i 
skolan höjts och bostadsbyg-
gandet håller hög takt. Sam-
tidigt är befolkningstillväxten 
hög och vårt näringsliv starkt. 

Men vi kan ännu bättre. Därför 
fortsätter arbetet med att Lin-
köping ska bli en sammanhål-
len kommun. För skillnaderna i 
uppväxtvillkor mellan stads-
delarna är fortfarande allt för 
stora. Högre arbetslöshet, mer 
ohälsa och en större otrygghet 

präglar de mer socialt utsatta 
stadsdelarna än övriga kommu-
nen. Den utvecklingen måste 
brytas. Vi satsar därför på att 
stärka de tidiga insatserna i 
skolan, förstärka folkhälsoar-
betet och trygghetsinsatserna i 
våra stadsdelar för att skapa ett 
mer jämlikt Linköping.
Linköping är för det mesta en 
lugn och trygg kommun, men 
alltför många linköpingsbor 
känner sig otrygga i sitt när-
område. Vi ska vara hårda mot 
brottsligheten och samtidigt 
bekämpa dess grogrund. Med 
satsningar på både förebyg-
gande arbete och insatser mot 
brottsligheten kan vi skapa en 
tryggare kommun.

I Liberalernas Linköping ska 
minst en vuxen i varje hushåll 
ha jobb, studier eller praktik 
att gå till. Vi gör rekordstora 
arbetsmarknadssatsningar 
för att såväl nyblivna som 
gamla Linköpingsbor ska ha 
rätt förutsättningar för att 
kunna förtjäna sitt uppehälle.

Barnens framtid börjar i 
klassrummet. Vi vill att alla 
barn, oavsett bakgrund eller 
familjesituation, ska få möjlighet 
att sikta högt och förverkliga 
sina drömmar. Därför gör vi nya 
insatser för en mer likvärdig 

skola. Alla elever ska få goda 
möjligheter till en ljus framtid.
Skolans viktigaste resurs är 
lärarna. Nya uppdrag har lagts 
för att förbättra lärarnas arbets-
situation. Det kommer efter 
flera år av lönelyft. Både bättre 
arbetsmiljö och hög lön behövs 
för att våra barn ska ha tillgång 
till skickliga lärare.
Ingen medborgare ska behöva 
känna sig otrygg när han eller 
hon rör sig i sina hemkvarter. 
Därför satsar vi på förebyg-
gande arbete mot otrygghet 
och brottslighet. Din frihet att 
röra dig var du vill i Linköpings 
kommun ska försvaras!

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Liberalerna
Daniel Andersson 

Miljöpartiet
Birgitta Rydhagen 

Moderaterna
Paul Lindvall 

Det går bra för Linköping, 
men inte för alla Linkö-
pingsbor. Segregationen och 
utanförskapet biter sig fast. 
Det måste vi ändra på. 

Det behövs ett förnyat sam-
hällskontrakt mellan oss som 
bor här och kommunen, men 
också mellan oss Linköpings-
bor om att vi anstränger oss 
både för oss själva och för 
varandra. Vi kallar det Linkö-
pingslöftet. 
I Moderaternas budget tillför 
vi resurser till förskola, skola, 
äldreomsorg och de särskilda 

omsorgerna. En särskild sats-
ning sker på mat av god kvali-
tet. Vi vill att alla Linköpingsbor 
ska känna sig trygga inför 
sjukdom eller ålderdom. Vi vill 
också se fler närvarande poliser 
i alla delar av kommunen. Vi 
finansierar fler anläggningar för 
idrott och vill utöka samver-
kan med föreningslivet. Det är 
också viktigt att de som driver 
företag i Linköping alltid ska ha 
de allra bästa förutsättningarna. 
Linköping har regionens lägsta 
kommunalskatt. Så ska det 
fortsätta att vara. Därför ställer 
vi också tydliga krav på hur 
vi använder skattebetalarnas 
resurser och prioriterar det som 
är kommunens kärnuppgift. 

Kommunens budget 2018
Partiernas åsikter:

Sverigedemokraterna satsar 
tydligt i sitt budgetförslag för 
år 2018 på att trygga välfär-
den i kommunen.

Skolan och äldreomsorgen 
prioriterar vi särskilt mycket. 
Äldreomsorgen tillför vi 57,6 
miljoner kronor, varav 30 miljo-
ner kronor till ökad bemanning 
av olika slag, och 10 miljoner 
kronor till minskade kostnader 
för brukare inom hemtjänst och 
hemsjukvård. Det är betydligt 
större satsningar på de äldre 
än vad den politiska majori-
teten gör. På skolan satsar vi 

också stort, med bland annat 
47 miljoner kronor på att höja 
skolpengen i grund- och gym-
nasieskolan.
För att återskapa trygghet på 
gator och torg i Linköpings 
kommun har vi skarpa förslag i 
vår budget, något som är otro-
ligt viktigt i det alltmer splittrade 
mångkulturella samhälle som 
har vuxit fram. Ett trygghets-
skapande förslag vi har är att 
se till att det hitresta tiggeriet i 
kommunen ska förbjudas. De 
stora satsningar som SD vill 
genomföra sker främst genom 
nedskärningar på de massiva 
utgifter som finns kopplade till 
invandrings- och integrations-
området.

Vänsterpartiet vill att Lin-
köping blir en mer jämlik 
kommun där alla får samma 
chanser att klara skolan och 
uppfylla sina drömmar. Då 
måste vi börja med barnen. 

Vi satsar på att fler barn ska 
få gå mer i förskolan. Genom 
att lägga pengar på att minska 
barngrupperna, anställa mer 
personal och kompensera för 
det inkomstbortfall som perso-
nalen får av karensdagen vid 
sjukdom, så vill vi göra Linkö-
pings förskolor till en fantastisk 
arbetsplats där både barn och 

personal utvecklas.
Fritidsaktiviteter kostar pengar 
och om ens föräldrar är ar-
betslösa får man inte gå på 
fritids. Det gör att barn med 
föräldrar som saknar jobb och 
därför ofta har ont om pengar 
har svårt att få en aktiv fritid. 
Vänsterpartiet anser att alla 
barn ska ha samma rätt till en 
strukturerad fritid. Plats på 
fritidshem ska vara en rättighet 
för barn upp till 12 år. 
Vänsterpartiet tycker att 
miljöarbetet i Linköping går för 
långsamt. Därför satsar vi på 
att skynda på arbetet för en 
mer cirkulär ekonomi, där man 
lagar och byter saker istället för 
att slänga och köpa nytt.

Linköping är en kommun med 
goda förutsättningar. Dock 
ser vi att det finns områden 
där kommunen inte klarar av 
att möta de krav som med-
borgare har rätt att ställa. 
Vi prioriterar och satsar på 
det som tillhör kommunens 
grundläggande åtaganden, 
inte på dyra hyrcykelsystem.

Vi tar tydlig utgång i att möta 
de svårigheter som Linkö-
pings kommun har att möta. 
Vi prioriterar skolan och miljön 
och fokuserar på ungdomars 
psykiska hälsa och att nå koldi-

oxidneutralt Linköping 2025. 
Den psykiska ohälsan fortsät-
ter att öka och tydligast är 
detta bland unga tjejer. Oavsett 
orsak är det en av våra främst 
prioriterade uppgifter att se till 
att våra unga mår bra. Därför 
satsar vi på åtgärder i skolan 
för att möta detta. 
Vi tog initiativ till målet ”Koldi-
oxidneutralt Linköping 2025” 
och vi tror fortfarande att vi kan 
nå dit. Men det krävs aktiva 
åtgärder och kraftfulla förslag 
som vi är redo att prioritera. 
Vi tror på en närodlad budget 
som möter svårigheterna i vår 
vardag och lägger grunden för 
en starkare ekonomi och fort-
satt goda förutsättningar.

Under sommaren presentera-
de Kristdemokraterna konkre-
ta och skarpa budgetförslag 
för att stärka välfärden i Lin-
köping. Vi vill flytta resurser 
från en svällande administra-
tion och byråkrati till skolan, 
vården och omsorgen. 

Genom att utveckla adminis-
trativa tjänster i välfärden ger 
vi lärare mer tid i klassrummet, 
vårdpersonal mer tid med sina 
patienter och äldrevårdare mer 
tid med våra äldre. För att yt-
terligare avlasta äldreomsorgen 
har vi föreslagit att dubbla an-

hörigbidraget. Detta skulle ge 
anhöriga möjligheten att själva 
välja att i högre utsträckning 
vårda en äldre i hemmet. Krist-
demokraternas politik sätter 
människan före systemet och 
litar på att det är medborgarna 
som vet bäst vad som passar 
deras livssituation.
Linköping behöver ställa om. 
Både framtiden och samti-
den utmanar kommunernas 
ekonomiska situation och vår 
möjlighet att fortsätta leverera 
kvalitet i välfärden. Vi måste på-
börja arbetet med att ställa om 
våra verksamheter för att lyckas 
skapa en kommun som håller 
samman även i framtiden.

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Jonas Andersson

Kristdemokraterna
Sara Skyttedal 

Vänsterpartiet
Jessica Eek

Mandatperioden 2015–2018 styrs Linköpings 
kommun av Koalition för Linköping, som 

består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Liberalerna. Mer information om hur 

Linköpings kommun styrs, kommunalråd och 
gruppledare hittar du på sidan 26.
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Museerna med 
flest besök

Linköpings
största lekpark

 
Linköpings kommun erbjuder sedan många 
år möjligheten att kostnadsfritt delta i olika 
familjeprogram. Programmen vänder sig 
till föräldrar och ger möjlighet att träffa 
andra föräldrar och diskutera med dem. 
Du kan också få konkreta tips om hur 
du bemöter ditt barn på ett bra sätt. 
På webbsidan www.linkoping.se/
familjeprogram kan du läsa mer. 
I januari hittar du information 
om vårens kurser där. Det 
erbjuds även kurser på 
somaliska och arabiska.

Familjeprogram 
ger tips till föräldrar

I oktober togs ett digitalt spadtag 
för Ebbepark i östra Valla. Områ-
det som tidigare hette Wahlbecks 
företagspark och som ligger längs 
Westmansgatan ska bli en spän-
nande stadsdel med entreprenör-
skap, forskning och innovation. 
Det blir även bostäder och ett 
levande stadsliv.
   De kommunägda bolagen Sankt 
Kors och Stångåstaden står 
bakom satsningen och det är båda 
bolagens största projekt just nu. 
När området är färdigutbyggt ska 
det finnas 700 nya lägenheter och 
plats för dubbelt så många företag 
som idag. Det blir också plats för 

restauranger, kaféer, butiker och 
en ny träningsanläggning med 
fullstor bollhall. 
   Det digitala spadtaget togs 
genom ett särskilt spadtagsspel. 
Det hade utvecklats av Jesper 
Tingvall, en av spelutvecklarna 
som arbetar hos East Sweden 
Game i Ebbepark. Kommunstyrel-
sens ordförande Kristina Edlund 
(S) och övriga deltagare styrde en 
spade förbi olika hinder med hjälp 
av sina röster tills spaden nådde 
sitt mål. Därmed var utvecklingen 
av Ebbepark officiellt igång. 
På webbplatsen www.ebbepark.se 
hittar du mer information.

Ebbepark på gång

Friluftsmuseet Gamla Linköping är det mest välbesökta museet i Öster-
götland. Förra året hade museet 406 000 besökare. Det visar rapporten 
”Museer 2016” från Myndigheten för kulturanalys. På andra plats ligger 
Flygvapenmuseum i Linköping med 204 757 besökare, och på tredje 
plats Arbetets museum i Norrköping med 199 806 besökare.

Gunga, åka linbana, balansera i hinderbanan eller kanske 
leka med vatten i rännor. I nya Lill-Valla lekpark är möjlig-
heterna många!
   Det var i slutet av oktober som Linköpings största lek-
park Lill-Valla invigdes. Den klassiska lekparken i Valla har 
byggts om under mars-oktober 2017. Lekparken har nu tre 
lekområden med delar som är lättillgängliga. I parken finns 
också en ny och modern smådjursanläggning för kaniner 
och höns.
   – När Linköping växer är det viktigt att vi samtidigt 
satsar på våra parker och grönområden. Det har vi gjort i 
Lill-Valla. Jag hoppas att lekparken kommer vara till glädje 
för Linköpings barn många år framöver, säger kommun-
styrelsens ordförande Kristina Edlund (S).
   Hon invigde den nya lekparken tillsammans med Cecilia 
Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fri-
tidsnämnden. Cecilia säger att många som har vuxit upp i 
Linköping har en relation till Lill-Valla.
   – Nu väcker vi lekparken till liv igen. Friluftsmuseet 
Gamla Linköping får en ny mötesplats och vi har tagit i lite 
extra så att det ska vara en plats för lek och rekreation en 
lång tid framöver.
   Linköpings kommun har de senaste 14 åren satsat på 
nya lekplatser och renovering av drygt 100 lekplatser. Lill-
Valla lekpark utgår ifrån det vinnande bidraget ”Samspel” 
i en arkitekttävling som vanns av Daniel Fried, Josefin 
Norén Almén, Mikael Ohlsson och Örjan Lindbeck. 
   För att inte vattenledningarna i vattenleken ska frysa 
sönder så är vattnet avstängt under vinterhalvåret.

Fantasifullt i Lill-Valla.

Mänskliga Rättighetsdagarna, 
Nordens största forum för 
debatt och samtal om mänsk-
liga rättigheter, arrangeras i 
Linköping 2019. 

Genom åren har konferensen gästats av 
bland andra Rigoberta Menchú Tum, 
Edward Snowden, Jan Eliasson och 
Hans Rosling. Konferensen arrangeras 
varje år i olika städer i Sverige. Syftet 
är att lyfta frågor om mänskliga rät-
tigheter högre på den politiska dagord-
ningen. Tanken är också att bredda och 
fördjupa samtalet om mänskliga rättig-
heter och erbjuda kunskap och metoder 
för praktisk tillämpning.

Inför årets ansökningsomgång hade 
flera kommuner visat stort intresse för 
att få vara värdar. Ett flertal organisa-
tioner och regionala aktörer har ställt 
sig bakom Linköpings ansökan. 

– Som värdkommun för MR-dagarna 

vill vi bidra till att utvecklingen av 
arbetet med mänskliga rättigheter tar 
flera steg framåt både lokalt, regionalt 
och nationellt. Vi vill bidra till att 
Linköping är och fortsatt ska vara en 
öppen, inkluderande och tillåtande 

kommun att leva och verka i, säger 
Helena Balthammar (S), borgmästare i 
Linköpings kommun.

Mänskliga Rättighetsdagarna genom-
förs på Konsert och kongress i Linkö-
ping den 14-17 november 2019.

På Fenomenmagasinet i Fri-
luftsmuseet Gamla Linköping 
kan du se en ny installation. 
Den handlar om en uppfinning 
av Olle Edvardsson; ett nivå-
mätningssystem för tankbåtar.

Historien startade på 1970-talet då Saab 
letade efter civila tillämpningar av 
avancerad teknologi. De som sysslade 
med utveckling inom försvarsindustrin 
uppmanades att föreslå nya använd-
ningsområden för teknik som använts 
militärt. 

Olle Edvardsson och hans medar-
betare upptäckte att det fanns behov 
av ett bra nivåmätsystem för nya stora 
tankbåtar. Tanken föddes att använda 
radarteknologi för att skapa ett system 
att mäta hur mycket olja som fanns 
kvar. Det fanns höga krav på säkerhet 

med tanke på riskerna att frakta hund-
ratusentals ton av lättantändlig olja.

Radarmetoden blev så småningom den 
klart ledande för mätning i alla sorters 
tankar. Idag tillverkas uppfinningen av 

företaget Rosemount som tillhör Emer-
sonkoncernen med 150 000 anställda. 
I Sverige arbetar cirka 400 personer vid 
huvudkontoret i Mölndal samt ett 40-tal 
på utvecklingsenheten i Linköping.

En idé som blev verklighet

Mänskliga rättigheter i fokus

 Foto: Fenomenmagasinet/Linköpings kommun

Konferensen arrangeras i Konsert och kongress.
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Kontakta kommunen: Ring växeln 20 60 00 
Mer information finns på kommunens webbplats linkoping.se 

Elias Aguirre (S)
Kommunalråd
Mobil: 0725-84 73 10

Helena Balthammar (S)
Borgmästare
Mobil: 0725- 82 80 69

Birgitta Rydhagen (MP)
Kommunalråd 
Mobil: 0703-21 22 94

Erik Östman (M) 
Kommunalråd
Mobil:  0730-46 81 19

Muharrem Demirok (C)
Kommunalråd 
Mobil: 0736-75 76 79

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd
Kontakt genom mejl

Jessica Eek (V) 
Gruppledare
Arbete: 20 71 85

Jonas Andersson (SD)
Gruppledare
Mobil: 0722-40 07 28

Kristina Edlund (S)
Kommunalråd
Mobil: 0722-40 07 40

Daniel Andersson (L)
Kommunalråd
Mobil: 0722-40 07 71

Mikael Sanfridson (S) 
Kommunalråd
Telefon: 013-20 70 52

Paul Lindvall (M)
Kommunalråd
Mobil: 0702-11 44 82

Jakob Björneke (S)
Kommunalråd
Mobil: 0702-43 81 45

Christian Gustavsson (M)
Kommunalråd
Mobil: 0702-19 05 97

Så styrs Linköpings 
kommun

Kommunalråd och gruppledareBorgmästare

För mandatperioden 2015–2018 styrs Linköpings kommun av 
Koalition för Linköping, som består av Socialdemokraterna,  
Miljöpartiet och Liberalerna.  
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande försam-
ling. I kommunfullmäktige sitter 79 folkvalda politiker från åtta 
partier. Fullmäktige tar beslut om övergripande frågor som budget 
och kommunalskatt.  Kommunen har elva nämnder. Nämnderna 
fattar beslut om den löpande verksamheten inom sina områden.

Du kan också kontakta dina politiker genom att mejla: 
förnamn.efternamn@linkoping.se

Koalition för Linköping
Helena Balthammar (S) borgmästare, kommunfullmäktiges ordfö-
rande. Ansvarar för bland annat demokrati-, trygghets- och 
stadsdelsutvecklingsfrågor samt internationella kontakter.

Kristina Edlund (S) kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd. 
Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet, samord-
ningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finans-
verksamhet, näringslivsfrågor.

Jakob Björneke (S) kommunalråd, samordningsansvar för bland annat 
skol- och förskoleverksamhet samt kultur- och fritidsfrågor.

Elias Aguirre (S) kommunalråd, samordningsansvar för bland annat 
samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande samt gator och 
vägar.

Mikael Sanfridson (S) kommunalråd, samordningsansvar för bland 
annat äldreomsorg, omsorg och sociala frågor.

Birgitta Rydhagen (MP) kommunalråd, förste vice ordförande i kom-
munstyrelsen, ansvarar för idéburen sektor. 

Rebecka Hovenberg (MP) kommunalråd, samordningsansvar för miljö- 
och klimatfrågor, naturvård och landsbygdsutveckling.

Daniel Andersson (L) kommunalråd, ansvarar för personalfrågor. 

Karin Granbom Ellison (L) kommunalråd, samordningsansvar för bland 
annat gymnasieskolan samt arbetsmarknads- och integrations-
frågor.
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Datum för sammanträden
Bygg- och miljönämnden
14/12

Samhällsbyggnads-
nämnden
14/12

Äldrenämnden
20/12

Omsorgsnämnden
20/12

Bildningsnämnden
20/12

Kultur- och fritids-
nämnden
14/12

Kommunfullmäktige
12/12 

Kommunstyrelsen  
19/12 

Barn- och ungdoms-
nämnden 
20/12

Rebecka Hovenberg (MP)
Kommunalråd
Mobil: 0732-54 41 16

Här hittar du samman-
trädesdatum resten av 
2017 för kommunfull-
mäktige, kommunsty-
relsen och några av 
nämnderna.  
På www.linkoping.se 
hittar du mer informa-
tion i samband med res-
pektive sammanträde.

Karin Granbom-Ellison (L)
Kommunalråd
Mobil: 0725-82 81 74

Linköpings kommun har elva geografiska utskott.  
I de olika utskotten sitter kommunpolitiker med plats i 
kommunfullmäktige. Utskotten inrättades 1992 för att 
underlätta för kommunens invånare att få kontakt med 
politiker och tjänstemän. Dessutom ska utskotten ge de 
förtroendevalda möjligheten till en dialog med Linkö-
pingsborna i de olika områdena. Välkommen att ta kon-

takt med dina lokala politiker om frågor i din kommun-
del. På linkoping.se hittar du mer information om 

de geografiska utskotten. Klicka i tur och ordning 
på rubrikerna Kommun och politik, Politik och 

demokrati, Kommunfullmäktige, Råd och 
utskott. Utskotten ligger i högerspalten.

Linköpings
geografiska utskott

Vreta Kloster
Ulf Lindh (S), ordförande, 0768-06 38 65
Mikael Larsson (C), vice ordförande, 0706-07 00 95

Väst
Kim Öhman (S), ordförande, 0703-27 92 73
Elmer Jansson (M), vice ordförande, 0733-85 27 46

Vårdnäs
Gunnar Gustafsson (MP), ordförande, 0709-544 778
Lars Vikinge (C), vice ordförande, 0705-54 31 25

Åkerbo
Mari Hultgren (S), ordförande, 0703-79 56 72
Fredrik Lundén (M), vice ordförande, 0767-64 65 83

Lambohov
Ranko Simic (S), ordförande, 0704-41 42 97
Magnus Engström (KD), vice ordförande, 0708-86 50 04

Ryd
Ali Hajar (S), ordförande, 0704-45 26 74
Liselotte Fager (KD), vice ordförande, 20 70 37

Skäggetorp
Almaz Abdulla (S), ordförande, 0706-27 06 17
Stefan Erikson (M), vice ordförande, 0707-68 32 90

Centrala
Claes Almén (L), ordförande,  0734-12 57 24
Rutger Starwing (M), vice ordförande, 0705-16 41 25

Berga
Thomas Bystedt (L), ordförande, 0707-71 11 00
Anna Steiner Ekström (M) vice ordförande, 
0703-15 37 97

Johannelund
Ellen Aguirre (S), ordförande, 0703-65 02 78
Vice ordförandeposten vakant.

Landeryd
Johan Bergstedt (MP), ordförande, 0727-07 09 29
Rolf Edelman (M), vice ordförande, 0704-48 77 44 
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11Du kan också kontakta din politiker genom 
att mejla förnamn.efternamn@linkoping.se
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Linköpings kommun
linkoping.se/medborgarkontor

• Bostadsinformation  

• Budget- och skuldrådgivning

• Konsumentvägledning  

• Samhällsinformation  

• Stadsdelssamordning  

• Tomtförmedling  

• Turistinformation  

Medborgarkontor City 
i Stadsbiblioteket, Östgötagatan 5, 
013-20 66 70

Medborgarkontor Skäggetorp 
Skäggetorps centrum, 
013-20 84 19 eller 013-20 89 69

Medborgarkontoret i Berga 
Söderleden 46 (bredvid Berga kyrka), 
013-20 55 30

På Medborgarkontoret har du tillgång till: 
Arbetsförmedlingen • Arkitektrådgivning, ring för bokning • Barnomsorgshandläggare  • Byrån mot diskriminering  
Juridisk rådgivning, ring för bokning • Resurspoolen • Äldrelots 

Vi hjälper dig att hitta rätt i samhället

All vägledning på ett ställe
Välkommen till Medborgarkontoret

Vi hjälper dig
att göra skillnad!

Vill du hjälpa ett barn, en ungdom eller en vuxen 
till en stabilare tillvaro och en tryggare framtid?
Linköpings kommun söker fler personer till våra frivilliga uppdrag. Vi behöver familje-
hem, stödfamiljer, kontaktpersoner och gode män. Din insats gör skillnad, människor behö-
ver människor. Anmäl ditt intresse på frivilligcentrum@linkoping.se

Linköpings kommun
Frivilligcentrum
linkoping.se/frivilligcentrum

Isovalen är öppen!
Campus Valla 
Isovalen öppnar för säsongen 3 december 
Isbanan är öppen för alla och det är gratis att åka där.  
På Campushallen finns det möjlighet att hyra  
skridskor och hjälm. Det kostar 40 kronor per gång. 

För öppettider och mer information besök vår webb: 
linkoping.se/isbanor
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