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På uppdrag
Ungdomar undersöker  
Linköpings evenemang



1995 började jag studera på Linköpings universitet som precis firat 
20 år som universitet. Idag 20 år senare har universitetet hunnit 
bli över 40 år och är än mer levande, än mer världsledande inom 
forskning, har fler studenter och forskare som fått sin högskoleut-
bildning vid detta nytänkande och nydanande universitet.

Jag minns första kvällen i min nya studentbostad i Ryd och 
cykelturen till första lektionen i A-huset på Campus. Den första 
spänningen övergick sedan i tuffa studier och glädjen över att ha 
klarat de första tentorna och uppsatserna. Vänner för livet och ny 
kunskap som vidgade ens perspektiv och världsbild, universitetet 
är verkligen utvecklande! 

Linköping utsågs i år till Årets studentstad, en utmärkelse som 
gör en mäkta stolt som Linköpingsbo. Det är ett långsiktigt arbete 
som tar oss till den platsen, ett långsiktigt arbete där kommunen 
ständigt flyttar fram positionerna att ta tillvara på studenternas 
åsikter och förbättra studenternas situation. Det är arbetet som 
kommunen och universitetet gör tillsammans som gör oss till  
Årets studentstad.

I mitten av november träffade jag flera företagare, restaurangäga-
re, miljöteknikföretagare och hightechföretagare som hade en sak 
gemensamt: det största hindret för tillväxt är brist på rätt kompe-
tens. Det är hindret för deras möjligheter att utöka sin verksamhet 
och anställa fler. Det är dagens största hinder för tillväxt.

Det är andra gången som Linköpings får utmärkelsen Årets stu-
dentstad. Det beror på att Linköping aldrig stannar upp, utan är 
en stad som ständigt utvecklas och förändras, med nya företag 
och nya människor med visioner. Här finns plats för fler att verka 
och bo. 

Linköping är en stad som har bra förutsättningar för att kunna ta 
itu med kompetensförsörjningsfrågorna.  
Med ett världsledande universitet och  
en god vuxenutbildning kommer  
vi långt!

:

 

Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommun-

styrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill 

 stimulera till kontakt mellan Linköpingborna och 

deras förtroendevalda.
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Linköping har belönats med 
certifieringen Purple Flag för 
arbetet med att skapa en trygg 
och säker stadskärna dygnet 
runt.
Bakom certifieringen Purple Flag ligger 
föreningen Svenska stadskärnor i sam-
arbete med bland andra branschorga-
nisationerna Visita och Svensk Handel 

samt Trafikverket. Certifieringen är 
internationell och har funnits sedan 
2006. Totalt är tolv städer nu certifie-
rade i Sverige.

I Linköping samarbetar handeln, 
fastighetsägare, kommun, polis och 
flera andra för att göra stadskärnan 
trygg och mer attraktiv dygnet runt. Nu 
arbetar man bland annat för mer kvälls-
belysning, tydligare skyltning och för 
att skapa fler tidiga kvällsaktiviteter för 

en bredare målgrupp.
I arbetet spelar Linköpings kommuns 

utvecklingsplan för innerstaden en stor 
roll.

– Vi har tagit fram en handlingsplan 
som de olika parterna ska jobba med. 
Projektet har varit så framgångsrikt 
tack vare ett otroligt engagemang hos 
många aktörer inom både det privata 
och offentliga, säger kommunens 
näringslivschef Yvonne Rosmark.

För att underlätta äldres vardag satsar 
Linköpings kommun på ett trygghetsteam.     
   Målgruppen är äldre som har nedsätt-
ningar i sitt funktionstillstånd till följd av 
åldrande, skada, sjukdom eller annat som 
ger svårigheter i vardagen. Även äldre som 
känner sig otrygga i att klara sin livsföring i 
hemmet kan få hjälp av trygghetsteamet.
   Genom rehabilitering och hälsofrämjan-
de insatser ska den äldre ges möjligheten 
att behålla och använda sina fysiska och 
psykiska förmågor så långt det är möjligt, 

och kunna bo kvar hemma på ett tryggt 
och självständigt sätt.
   Trygghetsteamet är ett komplement 
till befintliga insatser. Teamet består av 
sjuksköterska, kurator, undersköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ 
sjukgymnaster som utför bistånd  
enligt SoL (socialtjänstlagen) i  
form av förstärkta hemtjänst-
insatser under en tidsbe-
stämd period. Trygghets-
teamet utförs av Leanlink.

Certifiering för stadskärnan

Nytt trygghetsteam för äldre

Spetsutbildning i matematik
Linköping i nytt sken
En helt ny julbelysning lyser nu upp 
Linköpings innerstad. Dekorationerna är 
spridda över större delar av staden än 
tidigare.
   – Satsningen på ny julbelysning är ett 
sätt att lyfta Linköpings innerstad och öka 
julstämningen hos Linköpingsborna under 
årets mörkaste månader, säger Elias 
Aguirre (S), ordförande i samhällsbygg-
nadsnämnden. 
   Linköpingsborna kommer även att kunna 
betrakta projiceringar på väggen vid borg-

gården ett par veckor innan nyårsfirandet.
   Tidigare års Vinterljus med promenad-
slingor har i år gett plats för julbelys-
ningen, som går under namnet Vinterstad 
i ljus.
   Orsaken till att julbelysningen har bytts 
ut är att den gamla har varit med så länge. 
   – De slingor som fortfarande fungerar 
återanvänder vi på andra platser i staden, 
men resten är nytt, säger Christian An-
dersson från Tekniska verken som ansva-
rar för inköp och drift av julbelysningen. 

Filmer om
förskolan  
och om
Linköping
På Linköping play kan du se en film om 
att börja förskolan, vilket kan vara en stor 
utmaning för nyanlända föräldrar och 
barn. Tanken med filmen ”Välkommen 
till förskolan i Linköpings kommun” är 
att underlätta förberedelsen för den nya 
situationen. 
   Filmen finns i skrivande stund på 16 
olika språk, och fler språk tillkommer.
   På Linköping play kan du även se en 
ny film om Linköping och uppleva staden 
genom invånarnas perspektiv. Linköping 
play har adressen play.linkoping.se

januari är 
sista dagen 
du kan
se utställ-
ningen  
”I juletid”. 

Utställningen handlar om julen 
förr och nu, och den visas i Cur-
manska magasinet i Friluftsmu-
seet Gamla Linköping.

15
Skolverket har beviljat Berze-
liusskolan möjlighet att starta 
riksrekryterande spetsut-
bildning inom matematik på 
naturvetenskapsprogrammet. 
Spetsutbildningen startar höst-
terminen 2017 och har max 30 
platser per år.

– Vi har sedan många år en lokal spets-
utbildning på naturvetenskapspro-
grammet här på Berzeliusskolan. Med 

den riksrekryterande utbildningen kan 
vi ytterligare förfina vårt framgångsrika 
koncept. Våra elever erbjuds nu flera 
nya specialiseringskurser att välja på 
och utökade möjligheter att läsa hög-
skolekurser redan på gymnasiet, säger 
Marcus Lindén, rektor på naturveten-
skapsprogrammet.

Magnus Johansson är enhetschef på 
Berzeliusskolan:

– Nu kan vi erbjuda våra elever spets-
utbildning inom matematik och natur-
vetenskap från årskurs 7 på grundsko-
lan till årskurs 3 på gymnasiet. Så kan 
vi stimulera högpresterande elever att

öka utbildningstakten och samtidigt 
fördjupa och bredda sina kunskaper i 
matematik, säger han.

Karin Granbom Ellison (L), kom-
munalråd och ordförande i bildnings-
nämnden är stolt över att Linköping 
har kompetensen att erbjuda en riksre-
kryterande spetsutbildning i matema-
tik. 

– Det är också glädjande att se hur 
bra samarbetet mellan den kommunala 
skolan och universitetet utvecklas med 
tillgång till gästföreläsare, studiebesök 
och handledarstöd, säger hon.
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Tre kårordförande får ge sin syn på  
varför Linköping blivit vald till årets  
studentstad. De pekar på två nyckel- 
faktorer; gott samarbete och ett stort 
engagemang bland studenter.

Linköping blev i våras vald till årets studentstad 
2016/2017 av Sveriges förenade studentkårer (SFS) 
med motiveringen: ”med en stark studentröst,  
tydlig samhällsplanering och ett intresse för ut-
veckling av staden såväl som lärosäte”.

– Det är en stor bekräftelse för alla dem som är 
ideellt engagerade i studentlivet. Det visar att det 
är ett betydelsefullt och viktigt jobb, säger Andreas 
Wåhlén från studentkåren StuFF, som är den  
största studentkåren på Linköpings universitet.

Vad är det som gör Linköping till en bra stu-
dentstad?

Alla tre ordförandena pekar på det goda samarbe-

TEXT SONJA SANDBACKA FOTO  STAFFAN GUSTAVSON

Samarbete 
och engage-
mang nyckel 
till framgång

ÅRETS STUDENTSTAD

Kårordförande Andreas Wåhlén, Matilda Strömberg och Erik Claesson är 
stolta över att Linköping blivit vald till årets studentstad 2016/2017.

Fakta
På Linköpings universitet 
finns tre studentkårer:
StuFF, för studenter vid 
filosofiska fakulteten och 
utbildningsvetenskap.
Consensus, för studenter 
vid medicinska fakulteten.
LinTek, för studenter vid 
tekniska fakulteten.

!
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– Under årens lopp har kommunen, 
studentkårerna, universitetet och det 
lokala näringslivet stärkt relationerna 
sinsemellan, till gagn för alla parter, 
säger kommunens kommunikationsdi-
rektör Catarina Thuning. 

Linköpings kommun är den enda 
som blivit utsedd till Årets student-
stad två gånger. Första gången 1999 
och 2016/2017. När Sveriges förenade 

studentkårer utser Årets studentstad 
bedömer de bland annat samarbete 
och studentinflytande. Det handlar i 
första hand om studentinflytande på 
universitet, men också på kommunen. 
För att åstadkomma detta har Linkö-
pings kommun regelbundna kontakter 
med studentkårerna och har också tagit 
fram en strategi för att samverka med 
universitetet och med studenter.

Enligt studenterna själva lyssnar 
kommunen och universitetet mer på 
studenterna än man gör i andra städer.

– Utmärkelsen visar att vi är på rätt 
väg när det gäller att göra Linköping 
till en attraktiv stad för studenter, säger 
Kristina Edlund, kommunstyrelsens 
ordförande (S). 

Universitetet är viktigt för tillväxten 
både i Linköping och i hela regionen. 
Men det är också viktigt för att för-
bättra och utveckla kommunens egen 
verksamhet. 

Det är viktigt att mycket av den ser-
vice kommunen erbjuder bygger på den 
senaste kunskapen inom forskningen.

Att ha nära kontakt med studen-
ter är en fördel när kommunen ska 
nyrekrytera. Redan innan studenterna 
är klara med sin utbildning är kom-
munen intresserad av ett samarbete. 
Kommunen anställer tillfälligt ett antal 
studentmedarbetare på deltid. Det kan 
handla om praktik, sommarjobb eller 
att utföra examensarbete. Studenterna 
får arbeta praktiskt inom sitt fält och 
kommunen får tillgång till nya kun-
skaper.

Avknoppningar
Det är inte bara den kommunala arbets-
marknaden som har fördel av student-
kontakter, utan hela näringslivet. Ett 
exempel på detta är högteknologiska 
Mjärdevi Science Park, där många före-
tag är avknoppningar från forskningen 
vid Linköpings universitet. Ett annat 
exempel är InnovationskontorEtt, som 
universitetet och Linköpings kom-
muns näringslivsbolag, Nulink, driver 
tillsammans. Det är en länk mellan stu-
denter och Linköpings näringsliv, där 
flera samverkansprojekt bedrivs. Pro-
jekten berör hela regionen och samlar 
bland annat studenter och näringsliv.

I centrala Linköping finns i dag 
studenternas vardagsrum Kollektivet 
på Ågatan, som kompletterar de båda 
campusområdena Campus Valla och 
Campus US och de olika kårhusen 

– Kommunen har gjort mycket för att 
locka studenter, till exempel satsningar 
på bostäder och utbyggnad av cykelba-
nor. Vi vill gärna att ännu fler än idag 
stannar kvar efter avslutade studier. 
Fortsatta satsningar på bostadsbyg-
gande kommer att bidra starkt till det, 
liksom satsningar på event och kultur, 
säger Kristina Edlund.

Staden är viktig för studenterna, men studenterna är också  
viktiga för staden. Därför har Linköpings kommun i hela 40 år 
haft ett nära samarbete både med Linköpings universitet och 
med studentkårerna. Ett samarbete som utvecklats och blivit 
starkare under årens lopp. tet mellan kommunen, universitetet 

och studentkårerna.
– Samarbetet har utvecklats mycket 

under de senaste åren, säger Matilda 
Strömberg från Consensus.

Kommunen bjuder in studentkårerna 
till möte varje månad och en sak som 
Erik Claesson från LinTek uppskattar är 
att det är studentkårerna som får sätta 
agendan.

– De vill verkligen ha våra synpunk-
ter, säger han.

I samtal med andra studentkårer 
framgår det också att samarbetet mel-
lan Linköpings kommun och universi-
tetet fungerar bättre än i många andra 
kommuner. 

Kårordförandena påpekar dock att 
det är viktigt att inte luta sig tillbaka 
och vara nöjd med utmärkelsen årets 
studentstad.

– Det gäller att fortsätta arbetet. Allt 
är absolut inte fixat, säger Erik Claesson.

Bostadsbyggande
Ett område där Linköpings kommun 
behöver bli bättre är inom bostadsbyg-
gandet. I årets bostadsrapport från SFS 
ligger Linköping på den gula listan.

– Det behövs fler bostäder i Linkö-
ping. Inte studentbostäder, utan bostä-
der för studenter där hyran ligger på en 
rimlig nivå, säger Anderas Wåhlén.

– När det är brist på billiga lägenhe-
ter kan studenter tvingas betala en dyr 
hyra de egentligen inte har råd med. 
Det leder till samma oro som när man 
sitter med tillfälliga andrahandskon-

trakt, säger Matilda Strömberg.
Idag har byggtakten i Linköping 

ökat och kårordförandena hoppas att 
fler invånare flyttar till nya lägenheter 
så att de äldre lägenheterna med lägre 
hyra kan frigöras till studenter.

Evenemang för studenter
En annan sak som Linköping behöver 
bli bättre på är att marknadsföra staden 
gentemot studenter. Matilda Strömberg 
säger skämtsamt att det finns studen-
ter som knappt varit inne i Linköpings 
centrum på de fyra år de pluggat på 
universitetet.

– De rör sig bara mellan Ryd och cam-
pus Valla.

Kårordförandena efterlyser bland 
annat fler evenemang med studenter 
som målgrupp och studentrabatter på 
konserter och evenemang som skulle 
locka studenterna in till centrum.

Kårservice, som ägs gemensamt av de 
tre studentkårerna, har också en egen 
byggnad inne i centrum, Kollektivet, 
som länge varit något av ett sorgebarn 
för Kårservice. Genom att man nu rik-
tat in verksamheten på studenter och 
skapat fler studieplatser har Kollektivet 
blivit en attraktiv plats för studenter att 
träffas på.

– Kollektivet har verkligen fått ett 
uppsving och fler och fler studenter hit-
tar dit. Under en tentavecka är det helt 
fullsatt, säger Matilda Strömberg.

Majoriteten av studenterna som stu-
derar på Linköpings universitet kom-
mer från andra län än Östergötland. 

Det här leder till att nya gemenskaper 
bildas.

– Det finns en stor sammanhållning 
bland studenter i Linköping och när det 
anordnas fest är alla inbjudna, berättar 
Matilda Strömberg.

Att stanna i Linköping
Hur ska man då få studenterna att 
stanna kvar i Linköping efter avslutade 
studier?

Matilda Strömberg som företräder 
studenter på medicinska fakulteten 
poängterar vikten av en bra handled-
ning under praktiken.

– Jag tror att de som har en positiv 
upplevelse av praktiken har en större 
benägenhet att söka sig till samma 
arbetsplats efter avslutade studier, säger 
hon.

Erik Claesson som företräder tekno-
logerna efterlyser ett bättre samarbete 
med näringslivet.

– Tack vare Mjärdevi Science Park 
finns det nu ett större utbud av teknik-
företag i Linköping. Men många flyttar 
fortfarande till Stockholm efter avslu-
tade studier eftersom det är där jobben 
finns, säger han.

Andreas Wåhlén företräder bland 
annat lärarstudenter och eftersom det 
råder brist på lärare drar arbetsgivarna 
i studenterna innan de ens hunnit 
avsluta sina studier.

– Linköping är en av få kommuner 
där bristen på matte- och NO-lärare 
inte är lika påtaglig som i resten av lan-
det och det är ju tack vare att lärarut-
bildningen finns här, säger han.

Sprida information
Hur har årets studentstad uppmärksam-
mats på campus Valla?

– Vi har uppmärksammat att vi är 
årets studentstad under höstens mot-
tagningar. När vi får in nya studen-
ter efter nyår kommer vi att sprida 
informationen på nytt, säger Matilda 
Strömberg.

– Sedan tror och hoppas jag att de 
flesta studenter känner till utmärkelsen, 
fortsätter Erik Claesson.

Linköping kommer i egenskap av årets 
studentstad att stå värd för SFS fullmäk-
tige i maj, som samlar studentkårer från 
Luleå i norr till Malmö i söder.

– Då får vi chans att visa upp valda 
delar av Linköping och dess fantastiska 
studentliv, säger Andreas Wåhlén.

Kårordförande Erik Claesson, Andreas Wåhlén och Matilda Strömberg i kårhuset Kårallen som sjuder av liv.

DIALOG | TEMA ÅRETS STUDENTSTAD

TEXT EVA-LOTTIE MOLIN

Studenterna  
viktiga för  
staden
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Studenterna är en viktig 
och aktiv del av Linköpings 
invånare.

Kommunen bör öka samarbetet 
med studenter och universitetet 
genom att arrangera en del 
öppna evenemang på Campus, 
stimulera föreningslivet att 
möta studenters intressen och 
skapa mötesplatser på flera 
ställen i staden. CreActive i 
Mjärdevi är ett exempel på en 
spännande mötesplats.
Linköping ska vara en attraktiv 
studieort för studenter med 

olika bakgrund och intressen, 
även för internationella studen-
ter och den som har barn. Det 
ska också finnas möjlighet att 
utvecklas inom sin idrott vid 
sidan av studierna.
Studenter deltar i samhället på 
olika sätt, både i sin utbild-
ningspraktik och genom frivilligt 
engagemang som läxläsning i 
Ryd. Studentmedarbetare och 
spin off-företag gör att staden 
berikas både kunskapsmässigt 
och socialt, inte minst inom 
hållbarhetsområdet.
Studenter tar sig ofta fram 
med cykel, och vi behöver hålla 
fanan högt när det gäller fram-
komlighet för cyklister året runt.

Dialogen mellan student-
kårerna och kommunled-
ningen ska fortsätta och bör 
utvecklas. 

Samtal mellan studentföreträ-
dare och politiker bör i högre 
grad inkludera den politiska op-
positionen. En grundförutsätt-
ning för en bra studentstad är 
att det finns bostäder. Många 
som vill studera i Linköping 
avstår för att de inte hittar bo-
ende. Då är det fel att använda 
bostäder som var avsedda för 
studenter, för att lösa bostads-
bristen för anvisade nyanlända 

invandrare. Det är viktigt att 
skapa trygg boendemiljö för 
studenterna. Om studenter 
från både Sverige och utlandet 
upplever otrygghet här, skadar 
det Linköpings rykte som stu-
dentstad. För att studenter ska 
stanna kvar här efter studierna, 
måste de få jobb. Då är bra 
villkor för arbetsgivarna viktigt. 
Integrationen mellan studenter 
och övriga Linköpingsbor blir 
bättre när Vallastaden står klar. 
Då blir universitetet en mer na-
turlig del av staden. Även planer 
att bygga på andra platser 
mellan staden och universitetet 
är viktiga, och för studenter och 
övriga Linköpingsbor närmare 
varandra.

Att vara den bästa student-
staden betyder naturligtvis 
att man måste vara den bästa 
staden för alla. 

En stad där människor är 
lyckliga och trygga är en stad 
som välkomnar studenter och 
låter dem utveckla studentlivets 
särart samtidigt som de bjuds 
in som en naturlig del av Linkö-
ping. För att många studenter 
ska kunna komma hit så måste 
det finnas bostäder. Som alltid 
så är det viktigt att boendena 
är så pass billiga att man klarar 
sig på den inkomst man har. 

Man ska inte vara tvungen att 
ta ett extrajobb eller att ha 
rika föräldrar för att ha råd att 
vara student i Sveriges bästa 
studentstad. Studenterna i 
Linköping måste få utrymme att 
vara studenter. Det ska finnas 
generösa förutsättningar för 
att ses och umgås, både i in-
nerstaden och på Campus Valla 
och på US. I Linköping ska alla 
känna sig välkomna till universi-
tetet och kommunen ska arbeta 
aktivt för att fler ska få möjlig-
het till högre studier. Då måste 
vuxenutbildningar breddas och 
förbättras samtidigt som man 
optimerar barnomsorg och 
skola för att föräldrar ska kunna 
studera. 

Linköping är årets student-
stad. En oerhörd ära och ett 
gott betyg för universitet, 
studentliv och Linköping som 
studentstad.

Vi har varje år äran att ta emot 
tusentals studenter som väljer 
Linköping som studieort. Det är 
i Linköping de får sin utbildning 
och har sin studenttid. Kanske 
är det i Linköping de träffar sin 
partner och här de väljer att 
fortsätta bo efter studierna. Det 
är en enorm fördel att ha ett 
stort och framgångsrikt univer-

sitet som utbildar framtidens 
lärare och ingenjörer. Framför- 
allt när både kommunen och 
näringslivet i Linköping under 
de närmaste åren kommer att 
anställa fler och behöver hitta 
rätt kompetens. Vi måste därför 
jobba för att få fler studenter att 
stanna kvar efter studietiden. 
Att vi idag bygger bostäder i en 
takt liknande miljonprogram-
årens underlättar. Samtidigt 
behöver vi fortsätta utveckla 
innerstaden, arbeta för ett 
större kulturutbud och skapa 
mötesplatser mellan människor. 
Så gör vi Linköping till en mer 
attraktiv stad att bo och leva i.

Det är fantastiskt roligt att så 
många vill studera i Linkö-
ping. 

Staden behöver nytt blod. 
Linköping är en bra stad att bo 
i som student. Den har en bra 
struktur och är lätt att ta sig 
runt i. Men det gäller att skapa 
en miljö där studenterna känner 
sig hemma. Det handlar inte 
längre om att konkurrera med 
studentstäder som Stockholm, 
Göteborg eller Örebro, utan 
städer som Barcelona och 
Oxford. Då är det viktigt att 

erbjuda en stad öppen som en 
tom målarduk, där studenterna 
kan sätta sin prägel, som till 
exempel Köpenhamn. En tydli-
gare studentnärvaro i innersta-
den vore positivt. Boende är 
alltid viktigt för studenter och 
det rullar på här i Linköping. 
Men vi behöver jobba med 
bostäder på ett annat sätt. Alla 
studenter kommer inte direkt 
från grundutbildningen och de 
vill ha andra typer av boende. 
Vallastaden erbjuder boende på 
annat sätt.

Linköping som utpräglad lär-
domsstad och framgångsrik 
studentstad säkerställer att 
vår kommun även i framtiden 
kan leva upp till vår slogan 
”där idéer blir verklighet”. 

Vårt samhälle transformeras 
snabbt som följd av digitalise-
ringen, automatiseringen och 
robotiseringen. I kommunen 
borde vi säkerställa att vi kan 
få goda synergieffekter av det 
arbete som sker på universite-
tet. Forskning och utveckling 
blir redan idag till nytta för 
kommunens verksamheter. Det 

finns stor potential att ytterli-
gare koppla samman forsk-
ningsresultat med offentliga 
verksamheter och näringsliv. 
Det finns få sätt som bättre 
säkerställer att universitetet 
lyckas med tredje uppgiften, att 
sprida kunskap till allmänheten, 
än att se resultaten införlivade 
direkt i vår verksamhet. 
För att vara redo att möta 
framtiden måste Linköping på 
ett proaktivt sätt utveckla sam-
arbetsformerna och kommunen 
vara öppen för ny teknik, nya 
metoder och förnyelse. Det 
finns redan en stark tradition 
av samverkan från universite-
tets sida där vi måste bli ännu 
bättre som partner. 

Vi är många som minns hur 
Linköping samlades runt Stad 
i ljus under Musikhjälpen.

Det var en fantastisk kultur-
upplevelse som vi ska bygga 
vidare på.
Vi liberaler vill att Linköping ska 
vara en stad som är attraktiv att 
leva och bo i. Nya studenter ska 
lockas hit och vilja stanna kvar 
efter examen. Vi ska erbjuda 
storstadskultur med småsta-
dens enkelhet. Kraften och 
kreativiteten hos Linköpings-
borna måste tas tillvara, så 
att Linköping blir mer levande 

och attraktiv som studentstad. 
Människor med idéer ska upp-
muntras snarare än mötas av 
höga trösklar.
I Linköping byggs nya bostäder 
som aldrig förr. Det är nödvän-
digt för att fler ska få rum. Sär-
skilt viktigt är det för studenter 
som vill flytta ihop med någon 
under studietiden eller ha chan-
sen att hitta attraktivt boende 
efter avslutade studier. Om in-
nerstaden byggs tätare skapas 
underlag för fler restauranger 
och mer nöjesliv. 
Dagens starka arbetsmark-
nad för studenter tillsammans 
med fler bostäder och ett mer 
levande kulturliv gör oss ännu 
mer attraktiva framtiden.

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Liberalerna
Daniel Andersson 

Miljöpartiet
Nils Hillerbrand 

Moderaterna
Paul Lindvall 

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Jonas Andersson

Kristdemokraterna
Sara Skyttedal 

Vänsterpartiet
Jessica Eek

I våras utsågs Linköping till 
årets studentstad av Sveriges 
förenade studentkårer.   
Fantastiskt roligt såklart. 

Linköping ska naturligtvis vara 
Sveriges bästa studentstad. 
Utmärkelsen betyder inte att vi 
nu kan slå oss till ro. Tvärtom. 
Det behövs en tydlig strategi 
för att befästa och förstärka 
positionen som Sveriges bästa 
studentstad. Linköping ska 
naturligtvis erbjuda de allra 
bästa utbildningarna. Här ska 
också finnas mycket annat som 
lockar, som kultur, idrott, caféer 

och nöjen. Här ska finnas ett 
stort och varierat utbud av 
studentbostäder. Det ska alltid 
vara attraktivt att studera och 
bo här. Det är viktig att närings-
livet möter studenterna tidigt 
under studierna. Genom att er-
bjuda fler studenter jobb under 
studietiden underlättas senare 
rekryteringar. Linköpings kom-
mun ska erbjuda fler studenter 
extrajobb och praktik. Det är 
bra för studenterna, men också 
bra för kommunen. Studenterna 
behöver också involveras mer i 
att forma Linköpings framtid. Vi 
moderater vill att fler studenter 
ska välja Linköping inte bara 
under studietiden utan också 
när studierna är över! 

Årets studentstad Årets studentstadPartiernas åsikter: Partiernas åsikter:
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Det är 20 Linköpings-
ungdomar som efter 
en audition har 
utsetts till så kallade 
evenemangsagen-
ter. De arbetar som 
volontärer under ett 

år på uppdrag av kultur- och fritidsför-
valtningen och Visit Linköping & Co. 
Kommunens ungdomsombud fungerar 
som agenternas kontaktpersoner, dit de 
kan vända sig med frågor och funde-
ringar.

Agenterna får gå in gratis på olika 
evenemang inom till exempel sport och 
kultur. Sedan ska de berätta om sina 
upplevelser. Deras åsikter kan påverka 
kommande satsningar i Linköping, där 

målet är att bli en av Sveriges tre främ-
sta evenemangsstäder.

– Vi vill få in ungdomarnas perspek-
tiv, deras tankar och känslor, säger 
Karin Olanders, kultur- och fritidsdi-
rektör i Linköpings kommun.

Hon menar att detta är ett sätt att 
låta ungdomarna komma lite bakom 
kulisserna och vara med och påverka 
utbudet av evenemang. Dessutom får de 
möjlighet att gå på arrangemang som 
de annars kanske inte skulle gå på.
Hon hoppas också att agenterna kan 
bidra när det gäller att få ut informa-
tion om evenemang till unga.

Nya upplevelser
Tre av evenemangsagenterna är Linnéa 
Andersson, Mergim Amagjekaj och Ali 
Khidear. När Dialog träffar dem har 
Linnéa varit på ett evenemang som 
hon inte brukar gå på i vanliga fall – en 
hockeymatch.

– Det var kul! Jag är inte så sportin-
tresserad, men det var jätteroligt. Det 
här gör att man får vidga sina vyer lite.

För att Linköpings evenemang ska 
locka flera unga i framtiden tror hon att 
informationen kan förbättras.

– Jag märker på mina kompisar att 
de inte vet, snarare än att de inte är 
intresserade. Man behöver kanske skapa 
fler kanaler för att nå ut, kanske mer på 
sociala medier.

Mergim Amagjekaj är inne på samma 
spår och tror att det vore bra om mer 
kan delas genom Facebook. Själv har 
han som agent varit på en föreläsning 
om dyslexi. Den tyckte han var mycket 
intressant. Han har också varit på  
hockeymatch för första gången.

– Jag tyckte att det var något extra. 
Det var musik och de peppade upp 
publiken så att det skapade stämning i 
matchen. Det var roligt.

Ali Khidear menar att rollen som eve-
nemangsagent ger möjligheter att skapa 
ändring bland ungdomar.

– Vi kan göra roliga saker utan att 
man ska behöva dricka alkohol och 
supa sig full. Det här är en bra väg för 
att göra skillnad i samhället.

Linköpings kommun satsar på 
så kallad välfärdsteknik som 
ett komplement till traditionell 
omsorg.

Äldrenämnden lägger cirka 11 miljoner 
kronor 2016-2018 på teknik som kan 
ge äldre personer ökade valmöjligheter. 
Det kan till exempel handla om mobila 
trygghetslarm eller att kunna prata 
med hemtjänsten via surfplatta. 

Andra exempel kan vara rörelsesenso-
rer som slår larm vid bristande aktivitet 
i personens hem eller en klocka som 
meddelar om den äldre har gått för 
långt bort på sin promenad. 

– Välfärdsteknik ger oss nya möj-
ligheter att erbjuda en ökad trygg-
het, säger äldrenämndens ordförande 
Mikael Sanfridson (S). 

– Individen avgör på vilket sätt hjäl-
pen eller stödet ges och tekniken blir 
ett komplement till den övriga omsor-
gen. Samtidigt satsar vi på ökad beman-

ning inom äldreomsorgen.
Arbetet med att utforma 

tekniken sker tillsammans 
med utförare och individen. 
Utförarna Leanlink, Attendo 
och Vardaga deltar. 

Vårdboendena Sandrino-
parken, Åleryd och servicehu-
sen Vikingstad, Trädgårn och 
Linghem är så kallade testbäd-
dar. Det innebär att utförare, 
personal och enskilda äldre 
testar teknik och studerar 
vad den innebär för sättet att 
arbeta. 

Resultatet utvärderas med 
den enskilde, närstående och 
utförarna. Är upplevelsen att 
trygghet och arbetssätt förbätt-
rats kan erfarenheterna och 
tekniken införas på flera boen-
den under 2017. Flera olika 
leverantörer kommer att vara 
delaktiga i arbetet med testbäd-
darna innan upphandling sker. 

Satsning på teknik för äldre

Följ arbetet med nya simhallen

Hur kan Linköping bli en ännu 
bättre evenemangsstad? Det 
håller ett gäng evenemangs-
agenter på att undersöka.

En surfplatta kan ge ett 
nytt sätt att prata med 
hemtjänsten.

Med koll  
på evenemang

Mergim Amagjekaj, Linnéa Andersson och Ali Khidear är tre av Linköpings evenemangsagenter.

TEXT PER CONNING  FOTO  GÖRAN BILLESON

Lejonfastigheter har i samarbete med 
Linköpings kommun öppnat en ny pro-
jekthemsida. Där kan alla invånare och 
andra intresserade följa utvecklingen 
i ett av stadens stora byggprojekt – 
Linköpings nya bad-, sim- och mötes-
plats som planeras stå klar under 2021. 
Webbplatsen har adressen nysimhall.se 
och innehåller massor av matnyttiga 
och intressanta fakta och kuriosa, lik-
som bilder och intervjuer kring den 
nya simhallen.

Just nu pågår en arkitekttävling för 
att avgöra hur den nya anläggningen 
ska se ut. Fem arkitektteam har valts ut 

till finalomgången. Juryn som består 
av sju erfarna medlemmar kommer att 
utse det vinnande tävlingsbidraget. 
Vinnaren avslöjas mellan februari och 
mars 2017. 

Samtidigt som juryarbetet pågår 
kommer tävlingsbidragen att visas för 
allmänheten. Från den 9 december går 
de att se i en utställning på medborgar-
kontoret i Linköpings stadsbibliotek.

Projektet drivs i samarbete mellan 
Lejonfastigheter, kultur- och fritidsför-
valtningen och miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen i Linköpings 
kommun.

Linköpings nya simhall planeras stå klar 2021.

AKTUELLT | DIALOG

Nu kan du följa utvecklingen av Linköpings nya simhall på 
webben. I december startar även en utställning av arkitekttäv-
lingens finalbidrag. 
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Som proffsboxare spenderar Naim Terbunja en hel del tid i USA. Men när tidningen Dialog träffar 
honom mellan matcherna råder det ingen tvekan om var han trivs bäst.

– Jag älskar Sverige och i synnerhet Linköping, säger han.

Naim Terbunja med några 
av priserna från karriären. 
Bältet är från National 
Golden Gloves som han 
vann i USA 2009.

V
i hälsar på Naim Ter-
bunja i hans omsorgs-
fullt renoverade 
lägenhet i Linköping. 
Inredningen är genom-
gående vit och modern. 

I soffhörnan tronar en stor tv med kon-
kav skärm där Naim gärna kopplar av 
med Real Madrids fotbollsmatcher.

Den 32-årige boxaren har skrapat 
ihop en imponerande meritlista så här 
långt. Han har bland annat vunnit SM-
guld åtta gånger, tagit brons i junior-
VM och guld i de amerikanska tävling-
arna National Golden Gloves och New 
York Golden Gloves. Dessutom deltog 
han i OS i Kina 2008.

Sedan några år tillbaka är Naim 
proffs och har vunnit tio av elva 
matcher. Den 9 december är det 
dags för en ny fajt då han går upp i 
ringen mot Sven Fornling i Nyköping. 
Matchen blir en uppgörelse om SM-
titeln i lätt tungvikt.

Allt har inte varit en dans på rosor 
under karriären. Naim har haft en hel 
del bekymmer med skador på senare 
tid. Ett korsband har gått av och ena 
stortån kapades nästan bort i en gräs-
klipparolycka. Missödena följdes av 
lång tid med rehabilitering.

– Det har varit mycket slit och mycket 
kämpande. Det är många som har sagt 
”att du inte ger upp”. Men, nej, nu kän-
ner jag att jag börjar få ut belöningen. 
Jag har gjort tre matcher på tre månader. 

Det börjar se ljust ut, säger Naim och ler.
Några dagar efter att Dialog träffar 

Terbunja ska han åka till USA för att 
ladda upp inför matchen i december. 
Han har tillbringat mycket tid där de 
senaste åren. I USA är boxningen större 
och Naim får all form av träning han 
behöver. Han håller till på Long Island 
vid atlantkusten, strax öster om New 
York City. Närheten till vattnet gör att 
han gärna fiskar under lediga timmar. 
Naim halar upp sin mobiltelefon och 
visar foton där han poserar med några 
av fångsterna, den ena fisken större än 
den andra.

Springer runt ån
Även om USA betyder mycket för 
honom i boxningskarriären så håller 
han Sverige främst. 

– Jag brukar alltid säga att Sverige är 
världens bästa land. Jag älskar Sverige 
och i synnerhet Linköping. Jag tycker 
hela staden är fin och jag springer 
gärna runt ån. Och så kan jag spendera 
tid med min fru och familj här.

Familjen Terbunja kom från Pristina 
till Sverige 1991 då Naim skulle fylla sju 
år. Efter en tid i Flen och Hällefors flyt-
tade familjen till Linköping, först till 
Ljungsbro och sedan vidare till Berga. 
Där bodde Naim i tretton år. 

Berga har även fått en ny plats i hans 
liv på senare tid. Under skadeperio-
derna har han arbetat där med ensam-
kommande flyktingbarn.

– Jag har inte haft så många jobb, 
men förutom boxningen är detta det 
bästa arbete jag haft. Det är enormt 
givande. Och ungdomarna uppskattar 
mig på ett annat sätt eftersom de kän-
ner till min resa och att jag boxas.

Han är inte främmande för att fort-
sätta med liknande arbete när idrotts-
karriären är över.

– Först vill jag fortsätta att plugga, 
men sedan – absolut. Jag har egentligen 
alltid varit tekniskt inriktad, mot bygg-
ingenjör eller något sådant. Men detta 
har fått mig att fundera i alla fall.

Pratade med ungdomar
Naims sociala engagemang visade sig 
även i samband med oroligheterna i 
Skäggetorp för två år sedan. Han tog 
då initiativet till att träffa ungdomar i 
stadsdelen för att berätta om vad box-
ningen har lärt honom.

– Jag brukar säga att man ska sätta 
upp mål, och att de beslut man tar i 
livet ska vara bra för det målet. Om du 
ska klara ett matteprov och kompisarna 
undrar om du vill följa med ut så får 
du fråga dig om det är bra för att klara 
målet. Då är det nog bättre att stanna 
hemma och plugga.

Naim är medveten om att detta är 
lättare sagt än gjort, och säger att man 
givetvis måste få ha ett liv vid sidan av 
sina strävanden. Men med en dos dis-
ciplin och mycket vilja går det ändå att 
komma långt.

Mot nya mål

DIALOG | PROFILEN 
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Indiekören
tar ton

Med låtar som ”Heartbeats” av The Knife och ”New Slang” av 
The Shins sticker de ut från många andra körer. För tidningen 
Dialog berättar Linköpings indiekör om varför man ska sjunga till-
sammans, om hur det kändes att uppträda i Musikhjälpens glas-
bur på Stora torget – och om hur vädret överraskade på deras 
första utomhuskonsert i Tages hörna.

Det hänger ett tjockt och grått 
molntäcke över Campus Valla där 
vi har stämt träff med några av 
de 48 medlemmarna i Linköpings 
indiekör. De flesta är studenter 
och har nära till Kårallen där vi 
börjar med fotografering utanför 

huset. Gruppen stämmer upp i mango-låten, en 
sång som de brukar värma upp med på sina repe-
titioner. ”Mango, mango, mango, mango…” ljuder 
det mjukt och rytmiskt över universitetsområdet. 
Det tunga novembervädret känns plötsligt lite lju-
sare och varmare.

Som namnet antyder är Linköpings indiekör 
inriktad på genrerna indie och pop. Kören bildades 
av ett gäng kompisar 2011 och firar alltså femårsju-
bileum i år. 

Alexander Spånberg Ekholm (längst bak i bilden) 
har varit med i 3,5 år och tycker att de har utveck-
lats mycket de senaste åren. Själv har en bakgrund 
inom instrumentell klassisk musik. Men han gillar 
också indie och såg kören som ett bra sätt att träffa 
nya människor när han flyttade till Linköping. Nu 
är Alexander tenor och en av körens fyra dirigenter.

– Jag har lärt mig dirigera med tiden. Nu går jag 
även en kurs i kördirigering, säger han.

För Alexander är kören både ett trev-
ligt socialt sammanhang och en möjlig-
het att ägna sig åt sitt intresse.

– Det är något speciellt med att utöva 
musik i grupp, att sjunga och att få 
utlopp för energi och glädje tillsam-
mans. 

Alla är kugghjul
Sopranen Miranda Jiglund (längst fram 
i mitten på bilden) började sjunga i kyr-
kokör redan som barn. När hon flyttade 
till sin pojkvän i Linköping för ett år 

sedan blev körlivet ett naturligt sätt att 
träffa nya människor.

– Och eftersom jag hade sjungit 
mycket i kyrkosammanhang tyckte 
jag att det skulle vara spännande och 
annorlunda med indie. Det är en 
musikgenre som jag tycker om. Jag äls-
kar att sjunga i kör, vi är som kugghjul 
som tillsammans gör att det fungerar 
och låter så fantastiskt bra.

Erika Pettersson (längst till höger 
på bilden) sjunger altstämma och är 
även ordförande i indiekören. Liksom 

Miranda har hon sjungit i kör sedan 
barnsben.

– När jag kom hit var det lite för att 
jag ville komma bort från det klassiska 
som jag hade tröttnat på, och för att 
vara med i en blandkör. Jag ville höra 
lite basar och tenorer, säger hon och 
skrattar.

Erika tycker att sången ger skön 
avkoppling. 

– Även om man har mycket att göra 
så hjälper det alltid att gå iväg på repen. 
Man får ut så mycket endorfiner och 

Några av medlemmarna i Linköpings indiekör sjunger ut.

REPORTAGE | DIALOG
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Genom projektet En ingång 
kan ungdomar träffa flera myn-
digheter på ett och samma 
ställe. Det ska underlätta vägen 
till rätt stöd och insats i riktning 
mot sysselsättning eller studier.

En ingång riktar sig till ungdomar mel-
lan 16-29 år som har eller kommer att 
ha kontakt med fler än en myndighet 
i sin vardag. I projektet finns personal 
från arbetsförmedlingen, försäkrings-
kassan, Region Östergötland, socialför-
valtningen och jobb- och kunskaps-
torget samlade i en gemensam lokal på 
Nygatan 19 i Linköping.

– Det här gör att individen inte ska 
falla mellan stolarna eller behöva gå 
runt till olika myndigheter och berätta 
sin historia om och om igen. Vi vill 
vara tillgängliga och möta individerna 
där de befinner sig. De ska kunna styra 
sin process, säger projektledaren Aina 
Mattsson Almberg.

Tanken är att En ingång ska fungera 
som ett frivilligt komplement till myn-
digheternas ordinarie verksamheter. 
För myndigheterna handlar satsningen 
mycket om att kroka arm med varandra 
och att samverka för individens bästa.

– Det gäller att hitta rätt väg för hur 
vi ska jobba. Idag får många individer 
olika insatser från olika myndigheter 
men ofta utan en samsyn. Här vill vi bli 
bra på att arbeta tillsammans i parallella 
spår för att ge ett mer träffsäkert stöd.

Förhoppningen är att arbetssättet kan 
vara både tidsbesparande och bra för 
den arbetssökandes välbefinnande och 
livssituation.

Följs av forskare
Projektet har pågått ungefär ett år och 
väntas fortsätta till och med 2018. 
Antalet ungdomar som söker sig till En 
Ingång ökar. Projektet utvärderas även 
av forskare från Linköpings univer-
sitet. Lena Strindlund, doktorand på 
institutionen för medicin och hälsa, 
berättar att de bland annat skickar ut 
enkäter som ungdomar i projektet kan 
besvara om de vill. Ett syfte är att se om 
satsningen påverkar hur man uppfattar 
sin hälsa och livssituation. Resultaten 
jämförs med en kontrollgrupp som inte 

deltar i projektet men som får insatser i 
ordinarie verksamhet. 

– Vi gör en så kallad lärande utvärde-
ring. Vi ska inte bara ge ett utlåtande 
2019 om detta är bra eller inte, utan vi 
finns med under hela processen för att 
kunna påverka utifrån vårt perspektiv, 
säger hon.

har mer energi när man kommer hem. 
Indiekören gör sina egna arrang-

emang och har en repertoar med låtar 
som ”Hide and seek” av Imogen Heap, 
”Pumped up kicks” av Foster the people 
och – förstås – den svenska indieklassi-
kern ”Shoreline” av Broder Daniel.

Repar i Elsas hus 
På söndagskvällarna är det repetition i 
Elsas hus. Någon gång per termin har 
de även ett extra långt övningstillfälle.

– Då brukar vi antingen åka iväg på 
ett läger eller – som nu senast – ha en 
repdag. Vi brukar gå framåt väldigt 
mycket då. Det blir en ganska intensiv 
dag, men det är roligt. Senast avslutade 
vi med en sittning ihop, säger Erika.

Varje termin har de även en öppen 
repetition för nya medlemmar. I skri-
vande stund är kören full, med tolv 
personer i varje stämma.

– Det är också ett bevis på att vi har 
etablerat oss. Nu söker sig folk hit hela 
tiden, säger Miranda.

Indiekören tar emot förfrågningar 
om att uppträda och brukar också ha 
en större konsert per termin. Lokalen 
kan variera. De har bland annat sjungit 
i Folkungaskolan, Katedralskolan och 
på Babettes. Sin första och hittills enda 
utomhuskonsert hade de i Tages hörna 
utanför Östergötlands museum. Erika 
har tydliga minnen från konserten som 

hölls en varm majdag.
– Det hade varit fint väder hela 

dagen, men fem minuter innan vi 
skulle starta började det spöregna och 
åska. Och det hade kommit väldigt 
mycket folk. Vi i kören stod under tak 
men folk i publiken som inte hade para-
ply fick stå intryckta mot väggarna där 
det fanns lite skydd.  
Erika berättar att åskan också brakar till 
på en inspelning från konserten.

– Efter det tänker jag på åskan varje 
gång vi sjunger den låten, ”Kom igen 
Lena”, säger hon och skrattar. 

Musikhjälpen
Några av körmedlemmarna uppträdde 
även i det stora insamlingsevene-
manget Musikhjälpen på Stora torget 
i Linköping för ett år sedan. Inne i 
glasburen framförde de låten ”My heart 
with you” av The Rescues. Uppträdan-
det direktsändes över hela landet av 
både Sveriges radio och Sveriges televi-
sion.

– Det var fruktansvärt nervöst, minns 
Alexander.

Han berättar att de hade kommit dit 
med ganska kort varsel, och att de träf-
fades tidigt på morgonen för att repa 
ihop sig. Strax därefter var de på plats 
bland kameror och strålkastare tillsam-
mans med programledarna Gina Dirawi 
och Linnea Henriksson.

– Det var en speciell upplevelse att 
komma in där. Det var kallt, men alla 
var mycket trevliga. Det var sådant 
effektivitetsfokus: ”gå in här, ställ er 
där”. Vi var förvirrade och superner-
vösa. Men det var en väldigt rolig 
upplevelse. Och jag tror det gick över 
förväntan.

Erika befann sig utomlands och 
följde sändningen på distans, liksom 
Miranda som satt bänkad i hemmet. De 
bekräftar att gruppen gjorde en stark 
insats. 

– Ni gjorde jättebra ifrån er. Jag var 
väldigt stolt och kände att ”det där är 
min kör”, säger Miranda och skrattar.
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Vill du veta mer?
Mer information om Linköpings in-
diekör finns på linkopingsindiekor.se. 
På linkoping.se hittar du länkar till fler 
körer i Linköping.

Fakta: indie (engelska, av indepen-
dent ’oberoende’)
Ursprungligen benämning på mindre 
skivbolag, fristående från de stora 
koncernerna i musikbranschen. 
Sedan 1980-talet har termen även, 
framför allt i Storbritannien, kommit 
att avse en musikstil, kännetecknad 
av gitarrbaserad rock- och popmusik 
med starka 1960-talsinfluenser, vilken 
förknippas med sådana skivbolag.
Källa: Nationalencyklopedin

!

Vill du veta mer?
Du kan kontakta En ingång på telefon 
013-20 73 04 eller e-post eningang(at)
linkoping.se. Ersätt (at) med @ när 
du skickar e-post. Det går också att 
besöka En ingång på Nygatan 19, en 
trappa upp. Öppettiderna är vardagar  
klockan 10-12 och 13-16. 
En ingång är en del av Samordnings-
förbundet centrala Östergötland. Även 
Kinda och Åtvidaberg kommun deltar.

!

Linköpings indiekör bildades 2011 och firar femårsjubileum i år. 

En ingång till arbete

Hos En ingång finns flera myndigheter samlade. Från vänster syns Aina Mattsson Almberg, projektledare, 
Benny Sjögren, jobb- och kunskapstorget, Lise-Lotte Eklund,arbetsförmedlingen, Anna Östensson, social-
förvaltningen, Ammi Olofsson, samordningsförbundet och Lena Strindlund, Linköpings universitet.

Under vintern finns det mycket att 
uppleva och göra i Linköping. 
På webbplatsen visitlinkoping.se 
hittar du tips på jul- och vinter-
aktiviteter för Linköpingsbor och 
besökare i alla åldrar.

Tips på  
 aktiviteter
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HSO-kontakten vänder sig till dig som 
har någon funktionsnedsättning och 
som vill ha nya kunskaper – antingen för 
att komma in på arbetsmarknaden eller 
för att behålla det arbete du har. Förut-
sättningen är att du är 20 år eller äldre 
och saknar treårig gymnasiekompetens.
   Genom HSO-kontakten kan du få 
extra stöd med eller inför dina studier. 
HSO-kontakten är ett samarbete mellan 

jobb- och kunskapstorget och HSO i 
Linköping (Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan).
   HSO-kontakten ligger i Föreningshuset 
Fontänen på Västra vägen 32. Om du 
vill veta mer kan du kontakta Caroline 
Beinerfelt på telefon 013-12 30 88 eller 
e-post caroline(at)hso-linkoping.se. 
Ersätt (at) i e-postadressen med @

Råd för entreprenörer

Studiestöd vid  
funktionsnedsättning

Viktigt  
att testa
brunns-
vatten

Nybyggare satsar på svamp

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.

Familjeprogram ger 
tips till föräldrar

7.8°
var årsmedeltempera-
turen i Linköping 2015.  
I Statistisk årsbok på 
linkoping.se hittar du 

mer statistik om 
Linköping.

Dricksvatten från privata brunnar kan inne-
hålla vissa skadliga ämnen, trots att det 
luktar och smakar bra. Därför uppmanar 
Linköpings kommun hushåll med egen 
dricksvattenbrunn att testa sitt vatten re-
gelbundet.
   Hushåll på landsbygden har under hös-
ten fått hem ett brev med information om 
hur de kan göra för att testa sitt vatten. 
   Vattnet kan ibland innehålla både mik-
roorganismer och andra skadliga ämnen.   
Brunnar åldras och saker i omgivningen 
förändras. Livsmedelsverket rekommen-
derar därför att man testar sitt vatten vart 
tredje år. 
   De som har fått hem informationsbrevet 
och som har kommunalt vatten kan bortse 
från informationen eftersom det kommu-
nala vattnet testas regelbundet.
   Mer information hittar du på linkoping.se/
dricksvatten och livsmedelsverket.se

Vinnare av priset Årets nybyg-
gare och nominerad till utmär-
kelsen Årets visionär. Företaget 
Östgötasvamp har onekligen 
varit i ropet under hösten.

Det var på Linköpings näringslivsgala 
i september som kategoripriset Årets 
visionär delades ut av Stångåstaden. 
Syftet med priset är att uppmärksamma 
och stimulera insatser som utvecklar 
Linköping. Vinnare blev i år Ulrika 
Unell, platschef på Ericsson. Bland 
de nominerade fanns även företaget 
Östgötasvamp och dess vd Mahziar 
Namedanian.

– Jag är verkligen stolt över att vårt 
företag kunde vara med och tävla med 
Ericsson, säger han.

Mahziar Namedanian kom till Sve-
rige från Iran 2008, tog doktorsexamen 
2013 och startade företaget Östgöta-
svamp i Vikingstad 2014 tillsammans 
med tre kollegor. Utvecklingen har gått 
fort och i september tilldelades före-
taget priset Årets Nybyggare Nystart i 
Östergötland.

I motiveringen skriver urvalskommit-

tén bland annat: ”Östgötasvamp AB har 
på kort tid blivit en av de största cham-
pinjonodlingarna i Sverige och skapat 
många nya arbetstillfällen. Mahziar 
Namedanian (vd) har tillsammans med 
Mohammed Jalili, Hossein Najafabadi 
och Edirs Safavi byggt företaget utifrån 
akademiska kunskaper och vetenskap-
liga rön. Genom ett egenutvecklat 
styrsystem för växtklimat har Östgöta-
svamp blivit ett mönsterföretag inom 
odlingsteknik”. 

De skriver också att ”alla delar av 
företaget drivs med minsta möjliga 
miljöpåverkan. Fördelarna med styr-
systemet är många, förutom att det 
ger jämn och hög kvalitet leder det till 
lägre energiförbrukning. Grundarnas 
innovativa lösningar kan komma att ha 
stor betydelse för framtida odling i all 
inomhusmiljö”. 

Inte oväntat är Mahziar Namedanian 
mycket glad för priset.

– Det kom som en stor överraskning 
för mig. Vi är ett ganska nytt företag. 
Att vi kunde få det här priset 1,5 år 
efter att vi började!

Kung Carl XVI Gustafs pris Årets 
nybyggare instiftades 1999 och delas 
sedan dess ut varje år i hela landet. 

Almi företagspartner Östergötland 
ansvarar för organisationen av Årets 
nybyggare i Östergötland och sponsrar 
evenemanget tillsammans med SEB.

Priset delas ut till företagare med 
invandrarbakgrund som lyckas över-
brygga hinder och starta och utveckla 
ett företag. Ett viktigt syfte är att lyfta 
fram goda exempel och förebilder.

Är du entreprenör med 
utländsk bakgrund och vill 
starta eller köpa företag i Sve-
rige? Då kan du få hjälp av IFS 
rådgivning.

IFS rådgivning är en del av Almi 
Företagspartner och samarbetar med 
Linköpings kommuns näringslivs-
bolag Nulink. IFS rådgivning hjälper 
invandrare i Sverige att starta nya eller 
att utveckla befintliga företag, genom 
rådgivning och finansiering.

Genom IFS kan du få råd och prak-

tiskt stöd utan kostnad. Rådgivarna 
har själva invandrat till Sverige och har 
egen erfarenhet från företagande.

IFS kan erbjuda inledande vägled-
ning via telefon på många olika språk. 
Om det sedan blir aktuellt med fortsatt 
rådgivning tar en regional rådgivare 
över. Då sker inte alltid rådgivningen 
på ditt modersmål.

IFS kan ge rådgivning under hela 
vägen från idé till registrering av före-
taget. De kan hjälpa till med frågor 
som rör start eller köp av företag, men 
också sådant som rör utveckling av din 
verksamhet.

Tillsammans med rådgivaren går 

ni igenom din affärsidé och gör en 
bedömning av utsikterna. Ni tittar på 
hur du bäst lyckas med verksamheten 
med hänsyn till marknaden och dina 
personliga förutsättningar.

När du har en affärsidé får du hjälp 
med att skriva affärsplan, upprätta lik-
viditets- och resultatbudget och andra 
dokument.

Du får sedan hjälp med att registrera 
företaget. Ni går även igenom olika reg-
ler och eventuella tillstånd.

Mer information och kontaktupp-
gifter till IFS rådgivning hittar du på 
webbplatsen www.almi.se/Ostergot-
land/Erbjudanden/IFS-Radgivning

Mahziar Namedanian, vd Östgötasvamp
Foto: Patrik Ekenblom
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Fint eller fult hus? Åsikterna om arkitek-
tur kan vara olika. Klart är att Linköping 
växer och att många nya byggnader är 
på gång de kommande åren. Att husen 
får hög kvalitet är ett av syftena med det 
arkitekturprogram för innerstaden som 
Linköpings kommun håller på att ta fram.

TEXT PER CONNING  FOTO  STAFFAN GUSTAVSSON

O
m fem år kan Linköpings nya sim-
hall vara klar. Den ska ligga intill 
Tinnerbäcksbadet vid Folkunga-
vallen. Hur den kommer att se ut 
är dock inte bestämt ännu. Just 
nu pågår en arkitekttävling där 
fem team har valts ut till finalom-

gången.Tävlingsbidragen ställs ut för allmänheten 
från den 9 december, och vinnaren utses av en jury 
kring februari-mars 2017 (se sid 12).

Men simhallen är långt ifrån den enda byggnad 
som ska resas i Linköping framöver. Andra exempel 
är nya Kungsbergsskolan och hus i områden som 
Övre Vasastaden, Vallastaden, Ebbepark, på gamla 
brandstationstomten och i kvarteret Eddan.

För att Linköping ska växa på ett hållbart sätt och 
med hög kvalitet håller kommunen på att ta fram 
ett arkitekturprogram för innerstaden. Programmet 
ska också bidra till kommunens vision om att skapa 
mer och bättre innerstad. Målet är att skapa en 
intressant och berörande stadsbebyggelse.

Inte bara fasader
Linköpings stadsarkitekt Johanna Wiklander menar 
att arkitekturen är den mest tillgängliga kulturytt-
ringen och att den betyder mycket för hur en stad 
står sig i konkurrensen med andra städer.

Arkitektur
påverkar staden

Linköpings stadsarkitekt Johanna Wiklander säger att stadsbyggandet kan 
bidra till ett hållbart samhälle.
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– Har vi hög kvalitet på våra bygg-
nader så attraherar det människor 
och företag. Det påverkar Linköpings 
varumärke. Arkitekturens betydelse kan 
man enkelt se genom att jämföra pri-
serna på bostadsrätter i byggnader med 
höga respektive lägre stadsbyggnads-
kvaliteter omkring sig.

I förslaget till arkitekturprogram 
framgår att arkitekturen ska vara berö-
rande, robust och användbar. Den ska 
inte bara fokusera på att skapa snygga 
fasader, utan också ge robusta byggna-
der som håller länge och fungerar bra.

I programmet föreslås till exempel att 
alla byggprojekt i innerstaden ska ha 
entréer vända mot gatan, att det finns 
lokaler för verksamheter i bottenvå-
ningarna – till exempel butiker – och 
att det finns växtlighet och vatten i 
stadsmiljön.

– Det handlar om att skapa den efter-
traktade innerstadsmiljön som många 
önskar sig, säger Johanna Wiklander.

Ger ett ramverk
Genom programmet ska kommunen ge 
ett ramverk för de aktörer som bygger 
staden. Till ramverket hör tre målsätt-
ningar: att varje projekt ska bidra till 
den omgivande staden, att varje projekt 
ska samspela med sin närmaste omgiv-
ning och att varje projekt ska ha en 
arkitektonisk idé.

– Ett av de viktigaste förslagen är att 
kommunen i sitt offentliga byggande 
går före och visar vad god kvalitet är. 
Om skolor, sporthallar, omsorgslokaler, 
torg, parker och infrastruktur håller 
lite högre kvalitet så påverkar det hela 
stadsmiljön. Då får vi förhoppningsvis 
också näringslivet och andra aktörer att 

ta stafettpinnen och bidra med högre 
kvalitet, säger Johanna Wiklander.

Eftersom Linköpings kommun äger 
mycket mark ger det också möjligheter 
för kommunen att inverka på det som 
byggs där vid försäljning av marken.

– Markanvisningarna är ett jätte-
viktigt instrument för kommunen att 
påverka kvalitetsfrågorna.

Johanna Wiklander understryker att 
arkitektonisk kvalitet inte måste vara 
storslagen och märkvärdig, utan att 
kvalitet kan finnas i det lilla.

– Vi har till exempel stora förvänt-
ningar och krav på oss att snabbt pro-
ducera många bostäder. Då får vi inte 
komma med krav som blir ett hinder 
för det. Vi måste vara pragmatiska i den 
frågan. 

Hon menar att det finns kvalitetsfak-
torer som handlar mer om noggrannhet 

i planeringen än stora kostnader. Det 
kan handla om hur husen placeras i för-
hållande till gatan och att man skapar 
gårdar som är trevliga och inbjuder till 
ett socialt liv. 

Hållbarhet i fokus
Ordet hållbarhet används ofta nuför-
tiden och är även en viktig del av arki-
tekturprogrammet. Johanna Wiklander 
säger att det är ett vitt begrepp som i 
grunden handlar om att bygga ett sam-
hälle som vi kan lämna över i gott skick 
till framtida generationer.

– Gro Harlem Brundtland talade 
redan 1985 om att hållbarhet står på tre 
ben: social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. I stadsbyggandet finns det 
delar i detta som vi kan bidra med. Det 
handlar bland annat om att skapa ett 
system av gator, torg och parker som är 
öppet och tillgängligt för alla – oavsett 
om man är fattig eller rik, lågutbildad 
eller högutbildad, gammal eller ung. 

Det kan också handla om att stadens 
offentliga byggnader – till exempel 
skolor, bibliotek och handelslokaler 
– placeras så att människor från olika 
grupper kan mötas.

Stadsbyggandet kan även bidra med 
strategier för växtligheten i staden, så 
att den tas tillvara på ett bra sätt. Grön-
skan kan till exempel producera syre, 
skydda för hetta och ta hand om dag-
vatten så att det inte belastar avlopps-
systemet.

Utvecklingen av innerstadens parker 
och torg behandlas i en egen plan som 
kommunen arbetar med. Men dessa 
mötesplatser berörs också i arkitek-
turprogrammet. Johanna Wiklander 
menar att torg och parker är avgörande 
för en stads möjligheter att erbjuda god 
livsmiljö. 

– I Linköpings innerstad har vi ovan-
ligt många torg för en stad av vår stor-
lek. Det är något vi ska värna om och 
fortsätta jobba på. När vi bygger nya 
stadsdelar ska vi arbeta med torget som 
ett viktigt stadsbyggnadselement. Det 
gäller även parker.

Utställning väntar
Samrådet om det nya arkitekturpro-
grammet pågick till den 30 september 
och innehöll bland annat tre samråds-
möten och en föreläsning om arkitektur. 
Johanna Wiklander säger att hon har 
haft bra samtal med de personer som har 

kommit. Mest välbesökt var hennes före-
läsning som lockade drygt 50 personer.

– Där mötte jag verkligen ett intresse 
från människor som var intresserade av 
att diskutera arkitektur. 

Nu skriver hon en redogörelse för 
samrådet och sammanställer vad som 
har sagts i remissvaren. Därefter ska 
hon och hennes kollegor omarbeta 
programförslaget utifrån inkomna 

synpunkter och utifrån sådant som de 
själva har upptäckt behöver ändras eller 
förtydligas. Innan programmet klubbas 
av politikerna ska den nya versionen 
av programmet ställas ut. Även då har 
allmänheten möjlighet att lämna syn-
punkter. I skrivande stund är planen 
att utställningen sker senast i samband 
med Vallastadens bo- och samhälls-
expo i september 2017. 

En av de ytor som ska bebyggas i Linköping är parkeringsplatsen Eddan, där Stångåstaden planerar för cirka 250 nya bostäder.                 Bild: Tengbom arkitekter

Wahlbecks företagspark har blivit Ebbepark och ska de kommande åren utvecklas till en spännande, 
klimatsmart och levande stadsdel med företag, bostäder och service. Idéskisser av Arrow arkitekter.
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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

Catharina Rosencrantz 
(M) Kommunalråd
Mobil: 0706-19 71 82

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

Christer Mård (L)
vik.kommunalråd
Mobil: 0705-60 43 02

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

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

Mikael Sanfridson (S) 
vik. kommunalråd
Mobil: 0702-91 98 11

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

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

Nils Hillerbrand (MP)
Kommunalråd
Mobil: 0703-62 62 40

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 Folkpartiet.  
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) vikarierande kommunalråd, samordningsansvar 
för bland annat äldreomsorg, omsorg och sociala frågor.

Nils Hillerbrand (MP) kommunalråd, förste vice ordförande i kom-
munstyrelsen. Samordningsansvar för miljö- och klimatfrågor, 
naturvård och landsbygdsutveckling.

Birgitta Rydhagen (MP) kommunalråd, ansvarar för idéburen sektor.

Daniel Andersson (L) kommunalråd, ansvarar för personalfrågor. 

Christer Mård (L) ) vikarierandekommunalråd, samordningsansvar 
för bland annat gymnasieskolan samt arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor.
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Här hittar du sammanträdesdatum våren 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och några av nämnderna. På 
www.linkoping.se hittar du mer information i samband med respektive sammanträde.

Datum för sammanträden

Samhällsbyggnads-
nämnden
18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 
17/5, 7/6

Äldrenämnden
16/2, 23/3, 20/4,  
18/5, 15/6

Kultur- och fritidsnämnden
26/1, 16/2, 23/3, 20/4, 18/5, 
15/6

Bygg- och miljönämnden
19/1, 16/2, 16/3, 20/4,  
18/5, 15/6

Barn- och ungdoms-
nämnden
16/2, 22/3, 20/4, 17/5, 15/6

Omsorgsnämnden
15/2, 22/3, 19/4, 17/5, 14/6

Bildningsnämnden
16/2, 23/3, 20/4, 18/5, 15/6

Kommunfullmäktige
24/1, 14/2, 28/3, 25/4, 13/6

Kommunstyrelsen
17/1, 7/2, 28/2, 14/3,  
4/4, 18/4, 2/5, 16/5,  
30/5, 20/6

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
Rebecka Hovenberg (MP), ordförande, 0732-54 41 16
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
Anna Bergdahl (M), vice ordförande, 0709-55 72 41

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  013-20 66 70

• Budget- och skuldrådgivning 013-20 61 50

• Konsumentvägledning  013-20 66 87

• Samhällsinformation  013-20 66 70

• Stadsdelssamordning  013-20 66 70

• Tomtförmedling  013-20 63 60

• Turistinformation  013-20 66 70

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

 


