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Trygghet och ansvar 

I Moderaternas Linköping ges människor möjligheten att själva utforma sitt eget liv och 

förväntas också ta ansvar för sin livssituation. Oavsett om man bor i staden eller på 

landsbygden ska man ha goda förutsättningar att leva ett gott och självständigt liv. Detta 

åstadkommer politiken främst genom att inte stå i vägen för den enskilda men också genom 

att sträcka ut en hjälpande hand när det egna skyddsnätet inte räcker till. Genom en låg 

skattesats samt frånvaro av onödiga regleringar och kommunal konkurrens blir idéer till 

verklighet. Hela kommunen ska också vara trygg för invånarna som lever här - ingen ska 

behöva känna sig otrygg i sitt bostadsområde eller på vägen hem kvällstid. I en politiskt rörig 

tid ska linköpingsborna känna sig trygga med att vi moderater vill och kan ta ansvar samt få 

saker gjorda. 

Linköpings kommuns ekonomi är i grunden god men för den delen innebär det inte att 

kommunens resurser är obegränsade. För oss moderater är det avgörande att kunna 

prioritera det som är viktigt. Kommunens kärnverksamhet ska hålla en hög kvalitet för att 

kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med att deras barn har en skola som förmedlar 

kunskap och att äldreomsorgen tar väl hand om en när åldern tagit ut sin rätt. Genom att 

prioritera kärnverksamheten, säga nej till dyra prestigeprojekt och se till att skattepengar inte 

försvinner i ineffektiva verksamheter ser vi moderater utrymme för en skattesänkning. I 

grunden är det för oss en frihetsfråga att människor får behålla mer pengar att själva 

disponera över. Vi moderater vill därför se en skattesänkning kommande mandatperiod. 
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Ett tryggt Linköping 

I Moderaternas Linköping hör inte organiserade kriminella nätverk hemma. Här hör inte 

narkotikahandel, stöld eller skadegörelse hemma. Här hör inte våld, trakasserier eller förtryck 

hemma. I Moderaternas Linköping ska alla människor kunna känna sig trygga. 

Trygghet i hela Linköping 

Idag finns ingen fråga som är viktigare än människors trygghet och att bekämpa den grova 

brottsligheten. Linköping ska vara en trygg kommun. Trygghetsarbetet omfattar alla 

människor i alla åldrar – genom hela livet. 

 

Vi vill stärka kommunens arbete med trygghet och satsa på fler kameror. Vi vill också se en 

ökad, trygghetsskapande, närvaro i kommunen och vi vill därför utöka satsningarna på 

fältverksamheten och utöka både antalet kommunala ordningsvakter och antalet stadsdelar 

de arbetar i. Vi vill också satsa på fler socialsekreterare som arbetar lokalt i olika 

stadsdelar.    

Moderaterna i Linköping vill: 

• göra en kraftfull utbyggnad av fältverksamheten. 

• satsa på fler socialsekreterare som jobbar lokalt i olika stadsdelar. 

• utöka antalet trygghetskameror i förebyggande och utredande syfte. 

• utöka satsningarna på kommunala ordningsvakter som kan jobba i fler stadsdelar. 

• införa möjligheten att trygghetscertifiera bostadsområden. 

• fortsätta den stärka samverkan mellan kommunal verksamhet och polisen, så kallat 

SSPF. 

• se en ökad lokal polisnärvaro i hela kommunen. 

• utöka samverkan inom lokal operativ myndighetssamverkan (LOS) för bekämpningen 

av organiserad brottslighet. 

• stävja alla kriminella handlingar – från såväl bidragsbrott till välfärdsbrott. 

• öka satsningen mot bidragsbrottslighet. 
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• att heltidsaktiveringen ska omfatta alla som erhåller försörjningsstöd. 

Förebyggande arbete 
Det förebyggande arbetet är av största vikt för att långsiktigt komma till bukt med problemen 
med kriminalitet och en stor del av detta arbete börjar i skolan. Vi vill därför utöka samverkan 
mellan skolan och socialtjänsten för att i ett tidigt skede fånga upp barn som riskerar att 
hamna snett. Vi vill också stärka det förebyggande arbetet för att förhindra att barn och unga 
rekryteras till kriminella nätverk med ett utökat föräldraansvar. En stor del av arbetet på 
trygghetsområdet kan inte kommunen lösa själva. Polisen har det yttersta ansvaret och 
befogenheterna för att bekämpa brottslighet och se till att kriminella personer lagförs. 
Resurserna för polisen är dock inte tillräckliga. Här har inte staten tagit sitt ansvar för att ge 
polisen de verktyg som krävs. Moderaterna har därför åtskilliga förslag på lokal och nationell 
nivå för att ta tag i problemet med organiserad brottslighet på allvar. 
 
Moderaterna har genomfört många åtgärder för att kommunala verksamheter ska bidra till att 
förebygga och begränsa möjligheterna för olika former av brott. Men kommunen kan inte 
göra allt. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• satsa på långsiktigt förebyggande arbete mot brottslighet i hela kommunen – 

såväl i tätort som på landsbygden. 

• att barn och ungdomar som begår brott ska kontaktas av polis och socialtjänst 

inom 48 timmar. 

• stärka elever som blir utsatta i skolan med fokus på att flytta på förövaren. 

• satsa på trygga miljöer utan klotter och hålla god mark- och fastighetsskötsel för 

offentligt ägda fastigheter. 

• att trygghet och tillgänglighet ska vara i fokus i stadsplaneringen. 

• öka samverkan med fastighetsägare för att öka tryggheten i olika stadsdelar. 

• öka räddningstjänstens tillgänglighet på landsbygden.  

• se ökade insatser för att bekämpa narkotikahandel och stärka det förebyggande 

arbetet med information till barn och unga om narkotika. 

• ha ett förebyggande arbete i skolan genom ett utökat föräldraansvar för att inte 

ungdomar och barn ska rekryteras till kriminella nätverk. 
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• öka samordningen mellan skola och fritidsverksamhet för fler aktiviteter för barn 

och unga. 

• öka samverkan mellan skolan och socialtjänst. 

• stärka samverkan med föreningar och civilsamhället samt förbättra samordningen 

av nattvandrare. 

Trygga miljöer 

Under de senaste åren har otryggheten i Sverige ökat. Vi vill att alla medborgare upplever 

Linköping som en trygg stad. Genom att sprida och inhämta kunskap om den upplevda och 

verkliga tryggheten i staden vill vi se regelbundna möten mellan olika intressenter, 

exempelvis mellan polisen, kommunen och universitetets studentkårer. För att ytterligare öka 

tryggheten vill vi satsa på att bygga bort otrygga miljöer. 

Kommunens näringsliv ser en kompetensbrist inom flertalet yrken, därför är det viktigt att 

studenterna stannar kvar i Linköping efter sin utbildning. Studenterna ska trivas i Linköping, 

uppleva att det är en attraktiv och trygg stad och att Linköping är det självklara valet att 

bosätta sig i efter sina studier. 

Att vi måste samarbeta för att öka tryggheten är ett faktum, vi ser ett ökat gängrelaterat våld 

och kriminella nätverk som skapar en otrygghet. Som ett steg för att mota de kriminella 

gängen vill vi utöka samverkan mellan skola och socialtjänst. 

I Sverige och i Linköping råder det idag polisbrist. Vi vill verka för att Linköpings ska vara en 

försökskommun för att införa kommunala ordningspoliser, som ett led i att skapa en tryggare 

vardag för våra invånare. Som ett steg i att skapa en närvaro hos våra medborgare vill vi att 

poliser och ordningsvakter upprättar mobila kontor både i utsatta områden och övriga 

områden. Vi ser även en vinst i att delar av den kommunala verksamheten flyttar ut i stadens 

bostadsområden. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• att kommunala ordningsvakter ska finnas där de behövs i kommunen. 

• att det satsas på att bygga bort otrygga miljöer. 

• att regelbundna möten sker mellan polis, kommun och studentkårer för en trygg 
studentmiljö. 

• att rekrytering till kriminella nätverk motverkas genom bättre samverkan mellan 
skola och socialtjänst. 
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• att Linköping ska vara försökskommun för införandet av kommunala 
ordningspoliser. 

• att det ska finnas fler kameror för ökad trygghet. 

• att mobila kontor för polis och ordningsvakter införs för att synliggöra närvaron. 

• att delar av den kommunala verksamheten flyttar ut i bostadsområden. 

• att trygga miljöer vägs in i beslut av marktilldelning. 
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Med omsorg om Linköpings invånare 

Ibland tar livet en annan riktning än det som förväntas. Att veta att kommunen finns där för 

att fånga upp en med hjälp och stöd när det behövs är viktigt. Alla människor i Linköping ska 

kunna leva med vetskapen att det finns en god vård och omsorg som väntar på en den 

dagen man behöver den. Personer med funktionsnedsättning behöver ges möjlighet att leva 

det livet de önskar. Genom att upprätthålla en god vård och omsorg när personer flyttar 

hemifrån efter deras förutsättningar ger vi fler människor chansen att få ett liv de styr över. 

En trygg ålderdom 

Idag väljer många äldre att bo kvar hemma längre än tidigare; därför är det viktigt att vi har 

en bra kvalitet på våra insatser och att man har möjlighet att kunna välja bort utförare. För att 

ha en omsorg i världsklass är det en förutsättning att personalen på våra boenden har hög 

kompetens. Det är viktigt att de boende har tillgång till medicinsk kompetens när den behövs. 

För den som bor på något av våra vårdboenden är lägenheten ett eget hem, därför måste 

den kännas både trygg och trivsam samtidigt som det ska finnas möjlighet till social 

gemenskap.  

I takt med att vi lever allt längre ökar behovet av demensvård. Det är av stor vikt att de som 

arbetar på våra boenden har god kunskap om hur de ska hantera personer med 

demenssjukdomar. Därför vill vi arbeta med kompetensutveckling av personalen för att öka 

kunskapen om demenssjukdomar så att vi kan få fler boendeplatser för denna 

målgrupp. Dessutom ska personalen kunna möta brukarna språkligt på ett sådant sätt att det 

garanterar kvaliteten för de boende, oavsett modersmål. 

Psykisk ohälsa bland äldre är ett problem som måste tas på största allvar. Därför vill 

Moderaterna öka närvaron av kuratorer på våra äldreboenden så att psykisk ohälsa fångas 

upp i tid.  

För oss moderater är det viktigt att slå vakt om valfriheten av flera anledningar. Dels kan 

privata utförare bidra med verksamhet som sköts bättre än den kommunala, dels får 

människor alternativ att välja på. Detta är inte minst viktigt för att människor ska kunna både 

välja bort ett boende som inte lockar till förmån för ett som passar dem bättre. Av den 

anledningen är det också viktigt att kommunen inte har långa köer. Handläggningen av 

ansökningar ska ske skyndsamt och ett lämpligt boende ska erbjudas inom rimlig tid. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• satsa på tidiga insatser för människor som drabbats av psykisk ohälsa. 

• utveckla samverkan med regionen för att öka informationsutbytet för att uppnå en 
högre patientsäkerhet. 

• fortsätta att öka kunskapen om demenssjukdomar och ställa om boenden så att vi får 
fler boendeplatser för denna målgrupp. 
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• ha tillgång till kuratorer på våra äldreboenden. 

• värna och utveckla anhörigcenter. 

• utveckla informationssystem som gör att medborgarna inom vården och omsorgen 
kan få tillgång till all relevant information för att öka patientsäkerheten. 

• att våra särskilda boenden ska präglas av hög kvalitet där möjligheten att välja och att 
välja bort värnas. 

• korta köerna till äldreboenden. 

• sträva efter att personal med kunskap i de mer frekventa språken finns tillgängliga. 

• förstärka rehabiliteringen genom att öka tillgängligheten till fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter till våra boende. 

Ungdomar i behov av samhällets stöd 

Barn som far illa i sitt hem eller av sin omgivning ska få hjälp till en trygg uppväxt genom 

insatser för att stärka föräldrarnas förmåga eller, när det går riktigt illa, ett familjehem som 

kan ge trygghet och kärlek. Om vi blir bättre på förebyggande insatser, tror vi, att vi kan 

minska antalet ungdomar som senare i livet gör negativa val, som påverkar deras hälsa och 

sociala liv.  

Alla ungdomar som är beroende av samhällets stöd förtjänar att den vård de får är så bra 

som möjligt. Därför vill vi moderater att upphandlingen av HVB-hem (Hem för vård eller 

boende) ska kvalitetssäkras. Det ska inte vara möjligt att kommunens begränsade resurser 

ska gå till undermålig vård. Upphandlingen av HVB-hem måste därför i större utsträckning 

innehålla prestationsbaserade ersättningar. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• förstärka kommunens uppföljning av upphandlade utförare inom omsorg och 

socialtjänst. 

• genomföra insatser för att bryta utanförskapet och segregationen genom att göra 

människor anställningsbara genom utbildning och andra insatser. 

• använda tillstånds- och kontrollfunktioner för att motverka välfärdsbrott. 

• öka servicen och minska arbetsbelastningen genom att använda mer 

automatisering och tekniska lösningar. 
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• fördjupa samverkan mellan kommunens verksamheter såsom socialtjänst, skola, 

fritid och civilsamhället för att tidigt fånga upp barn och unga i behov av hjälp. 

• att socialtjänsten ska vara tillgänglig i hela kommunen. 

• att skola och socialtjänst ska arbeta mer tillsammans. 

• att kommunen ska agera utifrån en princip om nolltolerans gällande 

hedersrelaterat förtryck. 

• förbättra stödet till familjehem för att säkerställa kvalitet och öka antalet familjer 

som kan bli familjehem. 

• öppna ett kommunalt jour-HVB för tillfälliga placeringar i samarbete regionen. 

• införa prestationsbaserade ersättningar i upphandlingen av HVB-hem. 

• korta köerna till boenden enligt LSS och socialpsykiatri. 
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En trygg skola för framtiden  

En trygg skolmiljö är en förutsättning för lärande. Vi vill att Linköpings skolor ska präglas av 

lugn och studiero där de elever som har det tuffast får en riktig chans att klara sin skolgång. 

Att klara av att gå ut gymnasiet med godkända betyg är det bästa skyddet mot utanförskap. 

Då krävs det kompetenta lärare som har tid och energi att leda undervisningen och kan 

väcka lusten hos eleverna att lära sig mera. Linköpings kommun har genomfört ett 

pilotprojekt med heltidsmentorer för att avlasta lärarna med mycket gott resultat. Vi vill att 

detta implementeras som en permanent del av Linköpings skolverksamhet för att stärka 

lärarna i deras arbete. 

En skola som förbereder för livet 

Linköpings förskolor ska hålla hög kvalitet. Vi ser ett behov av att jobba ännu mer med 

utvecklingen av språkutvecklande arbetssätt inom förskolan. I synnerhet barn till utrikes 

födda föräldrar behöver extra stöd för att säkerställa att de lär sig språket korrekt och i den 

takt som behövs. Då måste språkinlärningen börja tidigt och här spelar förskolan en stor roll. 

Studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas i kommunen. Fler elever behöver få upp 

ögonen för yrkesprogrammens roll och möjligheter. Vi vill se ett djupare samarbete mellan 

våra grund- och gymnasieskolor för att förbättra detta. För att snabbare kunna anpassa 

yrkeshögskoleutbildningarnas (YH) inriktningar efter arbetsmarknadens behov vill vi korta 

beslutsvägarna för dessa.. Vi vill också att utbildningarna breddas för att bättre motsvara 

näringslivets behov.  

Linköping ska vara en kommun där det finns både incitament och möjligheter för den som 

idag står utanför arbetsmarknaden att göra sig mer anställningsbar och uppnå egen 

försörjning. Att fler går från bidragsberoende till egen försörjning är viktigt för såväl individen 

som kommunen som helhet. För att öka motivationen i skolan och ge elever tidigare inblick i 

var jobben finns vill vi att skolor ska öppna upp för företagsbesök. Vi vill att fler elever får 

möjlighet att tidigt i livet lära sig mer om entreprenörskap och företagande. Därför vill vi att 

möjligheten till Ung Företagsamhet erbjuds till fler elever och på fler gymnasieprogram än 

idag. Extern rättning av nationella prov är något som skulle säkerställa att man får det betyg 

man förtjänar och skulle gynna unga då det bidrar till betygssäkerheten. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• permanenta och utvidga satsningen på heltidsmentorer. 

• använda fler insatser i de lägre årskurserna för att på sikt stärka resultaten i de högre. 

• prioritera insatser kring barns språkutveckling. 
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• utveckla ett djupare samarbete mellan grund- och gymnasieskolan för att förbättra 

studievägledningen. 

• att antalet elever som får möjlighet till UF-företagande ökar. 

• att YH-utbildningarna breddas så att det bättre motsvarar näringslivets behov. 

• att skolor ska öppna upp för företagsbesök, för att eleverna ska få en bättre förståelse 

för var jobben finns.  

• utöka satsningen på jobbspår, inom såväl kommunal som privat sektor. 

• att det ska vara snabba beslutsvägar när det gäller YH-utbildningar. 

• Införa extern rättning av nationella proven i Linköpings kommun. 

En skola för alla behov 

Särskolan i Linköpings kommun är välfungerande och ett mycket viktigt inslag i många 

familjers liv. Vi vill fortsätta att utveckla särskolan men lika viktigt är vilka vägar som står till 

buds för en elev som gått ut gymnasiesärskolan. Kommunen behöver utveckla sitt arbete 

med dessa ungdomar för att säkerställa att de kan få den livskvalitet de förtjänar. 

Skolan har en mycket viktig roll när det kommer till att motverka segregation och 

utanförskap. Skolan ska ge alla barn möjligheter att klara sin utbildning och integreras i 

samhället. Då är det extra viktigt att skolan är en plats fri från hedersstrukturer och aktivt 

motverkar hedersförtryck. Skolgången ska genomsyras av tydliga förväntningar på eleven, 

såväl på inrikes som utrikes födda. 

Elevhälsan behöver vara både tillgänglig och effektiv. Vi ser ett behov av att stärka 

elevhälsans förmåga att möta och vinna förtroende hos alla typer av elever. I synnerhet när 

det gäller att möta HBTQ+-elever ser vi att elevhälsans förmåga behöver förstärkas. Den 

psykiska ohälsan hos unga fortsätter att vara ett problem och det finns ett stort behov av att 

jobba mer förebyggande. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• att elevhälsan blir bättre på att möta HBTQ+-elever. 

• motverka psykisk ohälsa bland unga. 

• prioritera arbetet mot hedersstrukturer och hedersförtryck. 
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• utveckla särskolan och arbeta för att det ska finnas goda möjligheter efter att man 

gått ut gymnasiesärskolan. 

En trygg skola 

Skolan ska vara en trygg plats för alla. Hot, våld och mobbning hör inte hemma i skolan. Vi 

vill att lärare och rektorer ska känna sig trygga i att våga ingripa mot elever som beter sig på 

ett oacceptabelt sätt. Linköpings kommun ska stå på offrets sida. Rektorer och chefer 

behöver avlastas i sina roller så att de mäktar med att leda verksamheten med den 

beslutsamhet som ibland krävs. Samverkan mellan skola, polis och socialtjänst behöver 

utvecklas. Vårdnadshavaransvaret måste tydliggöras. Kommunen behöver arbeta mer med 

vårdnadshavare och göra dem mer delaktiga i deras barns skolgång. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• motverka alla former av mobbning, hot och våld i skolan. 

• stärka samverkan mellan skolan, polis och socialtjänsten. 

• göra vårdnadshavare mer delaktiga i deras barns skolgång.  

• stärka och avlasta rektorerna i deras chefsroll. 

• stärka skolorna i deras arbete att vara en trygg och säker plats för alla elever. 
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Utanförskap och integration 

Utanförskap är något som drabbar många Linköpingsbor på flera olika sätt. Vi vill jobba för 

att motverka det utanförskap som finns, förebygga det inför framtiden och bli bättre på att 

integrera nya medborgare. 

Språket som nyckel 

För att både minska utanförskapet och lyckas bättre med integrationen är språket en viktig 

nyckel. Det finns fler utmaningar som följer när språket saknas. Det blir svårt att ta till sig och 

bli en del av svenska samhället. Det krävs insatser som både riktar sig mot språkinlärning, 

men även samhällsorientering. Bland språksvaga finns likväl nyanlända som personer med 

uppehållstillstånd som har vistats i landet under lång tid utan att ha lärt sig språket, 

integrerats eller skaffat sig arbete, det vill säga personer i kraftigt utanförskap. 

För att främja integrationen på alla nivåer behöver vi kunna informera och utbilda 

mottagande arbetsplatser om bemötande där kulturer går isär och det kan vara svårt att veta 

hur man ska navigera. Arbetsmarknadscentrum har jobbat med en insats kallat ”min väg” 

som riktat sig till kvinnor i långvarigt utanförskap som haft uppehållstillstånd länge, i många 

fall mer än 15 år, men fortfarande haft en språklig nivå så låg att tolk krävts. Här har 

kvinnorna fått lära sig mer om de rättigheter man har som kvinna i Sverige, vikten av att 

arbeta, att religion inte alltid kan utövas på arbetsplatser och de har fått besöka 

arbetsplatser. Insatserna har gjort stor skillnad för de kvinnor som har fått deltaga och det 

här är en satsning vi gärna ser att den utvecklas, samt att en motsvarande satsning kan 

göras för män. 

En lyckad integrering bland nyanlända är av stor vikt som kräver krafttag från oss i 

kombination med en ökad kravställan på de som tar del av insatserna. Vi ser att det behövs 

fler timmars undervisning inom samhällsorientering med information om hedersrelaterat våld 

och förtryck, nutida normer och värderingar, rättigheter, diskriminering samt olika sätt att leva 

tillsammans i Sverige. 

Grundläggande svenska är en nyckel för att den som nyligen kommit hit ska kunna ta steget 

från nyanländ till nyanställd. Därför vill vi att SFI, som idag läses 15 timmar per vecka under 

terminstid, utökas till att bli en del av heltidssysselsättning som bedrivs året runt i 

kombination med andra språkhöjande aktiviteter såsom praktik. Vi ser att personer fastnar i 

SFI, utan att kunna ta till sig kunskap eller lära sig svenska. Vi vill utöka sätten att lära sig 

svenska på från enbart den klassiska klassrumsundervisningen. Om antalet timmar utökas 

blir det även lättare att få in fler typer av lärande inom ramen för utbildningen.  

Moderaterna i Linköping vill: 

• införa en integrationsplikt för nyanlända med 100 timmars samhällsorientering och 
samhällstest, utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning 
samt ökade aktivitetskrav under etableringstiden. 
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• utveckla SFI-utbildningen genom att utöka antalet timmar, kombinera med 
språkpraktik och öka antalet lärare som kan undervisa SFI.  

• börja använda auktorisationssystemet inom vuxenutbildningen för att inrätta en 
tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska. 

• SFI ska vara del av en heltidssysselsättning som utförs året runt på heltid. 

• att de ökade aktivitetskraven under etableringstiden ska kopplas till 
försörjningsstödet i linje med heltidsaktiveringen. 

• undersöka former för etableringsboende i likhet med Växjös modell. 

• utveckla ”Min väg” – integrationsinsats för utrikes födda kvinnor som bott länge i 
Sverige. 

• införa “Min väg” för utrikes födda män som bott länge i Sverige. 

Vikten av utbildning 

För att nå vuxna eller föräldrar som inte lärt sig språket, kvinnor som inte kommer ut utanför 

hemmet eller grannskapet och personer utan studievana som bott i Sverige under en längre 

tid vill vi utveckla riktade insatser till kvinnor i långvarigt utanförskap, utbilda personal inom 

skola och förskola för att känna igen tecken på hedersnormer och i bemötandet med 

föräldrar. Vi vill även se en ökad samverkan med föreningslivet där mycket redan görs och 

där det finns personer som kan utgöra goda exempel och agera förebilder. 

Personer med låg utbildningsnivå ska kunna arbeta närmre och mer individanpassat 

tillsammans med kommunens mobila pedagoger, som gärna kan vara utbildade 

specialpedagoger och arbetsterapeuter. Dessa ska kunna ta del av utbildning för vuxna, ett 

försteg för att klara av den lagreglerade vuxenutbildningen, eller jobba med språkutveckling 

där verksamhet kombineras med språkinlärning med hjälp av handledare. 

Validering av yrkeskunskaper är en nyckelfaktor och måste utökas där arbetsplatser har 

större befogenhet att göra detta. Här finns även en bra möjlighet att lära sig svenska på 

jobbet om det behövs. 

Medarbetare i Linköpings kommun som träffar nyanlända eller människor i utanförskap ska 

utbildas i hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att ge dem verktyg att bemöta både de som 

utsätts och utsätter. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• utbilda all personal i skola och förskola att känna igen tecken på hedersnormer i 
bemötandet av elevernas föräldrar. 

• främja befintliga projekt inom föreningslivet för att motverka hedersrelaterat våld och 
öka integrationen bland både ungdomar och vuxna. 
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• utveckla användandet av mobila pedagoger. 

• utöka arbetsplatsernas möjligheter att validera yrkeskunskaper. 

• stimulera inträdesjobb, en lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan 
gymnasieexamen (inkl. de inom etableringen), som sänker kostnaderna att anställa. 

• utveckla en strategi för att bättre matcha arbetssökande till småföretag. 
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Näringsliv och kompetensförsörjning 

Kommunens näringsliv ser en kompetensbrist inom flertalet yrken, därför är det viktigt att 

studenterna stannar kvar i Linköping efter sin utbildning. Studenterna ska trivas i Linköping, 

uppleva att det är en attraktiv och trygg stad och att Linköping är det självklara valet att 

bosätta sig i efter sina studier. 

Stimulera klustermiljöer 

För att Linköping ska förverkliga sin vision om att vara kommunen där du möter framtiden 

behöver kommunen fortsatt arbeta med att stimulera innovationer i fler branscher. Ett 

framgångsrikt sätt är att arbeta med klusterbildning för att företag inom närliggande områden 

ska kunna skapa synergieffekter mellan sig. Vi har goda exempel i Mjärdevi Science Park 

och i Vreta Kluster. Detta vill vi ska fortsätta och inkludera fler branscher såsom 

spelutveckling. 

För att klustermiljöerna ska nå största möjliga effekt behövs det personer som arbetar för att 

få hit fler företag och stimulera nätverkande, så kallade klustermotorer. För att fortsatt ligga i 

framkant behövs ett gott samarbete med Linköpings Universitet så att fler utbildningar 

kommer till Linköping som matchar näringslivets framtida behov. I relation till universitetet 

behöver det finnas fortsatta möjligheter till inkubationsmiljöer för att fånga upp de 

innovationer som behövs för en fortsatt framåtskridande företagsutveckling. Det är inte bara 

kommunala bolag som aktörer som ska driva detta arbete, vi vill även se ett utökat 

samarbete med privata fastighetsägare. Kommunens uppdrag bör vara att säkerställa att det 

finns goda tillgångar på mark för kommande expansioner i verksamhetsområden och 

klusterbildningar. Därför vill vi att kommunen är en aktiv köpare där det finns tillfälle. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• att det inrättas fler klustermotorer för att stimulera nätverkandet inom sektorer och 
locka hit företag inom önskade verksamhetsområden. 

• att samarbetet utökas mellan kommunala och privata aktörer för områdesvisa 
etableringar och nybyggnation. 

• att kommunen ska säkerställa att det finns god tillgång till mark för expansion genom 
att vara en aktiv köpare när tillfälle ges. 

• att det erbjuds goda miljöer för inkubatorverksamhet och startup-företag.  

På företagens villkor  

I Linköping ska det föras en politik som främjar företagande, det ska vara lätt och attraktivt att 

driva företag i Linköping. För företagaren ska det vara enkelt att få kontakt med kommunen, 

en väg in. Där ska företagen mötas av tjänstemän som är insatta i företagens villkor och kan 

lotsa rätt. Det ska var lika enkelt att få besked om vad som sker inom kommunen och som 
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påverkar företagen. Det ska finnas en väg ut med information till företagen när det gäller 

bland annat mässor, byggnationer och planer som kan påverka företagen så att de ges 

chans att vara bättre förberedda. 

De tillstånd som kommunen handlägger såsom godkännande för hantering av livsmedel och 

alkoholtillstånd ska handläggas snabbt. Vi vill införa en servicegaranti för handläggningen 

som innebär att den sökande som inte får ett beslut inom tidsramen undslipper att betala 

avgiften. Kommunens avgifter ska heller aldrig vara högre än den faktiska kostnaden för 

handläggning och kontroller. Kontrollerna ska också vara utformade på ett sådant sätt att 

företagen inte behöver betala för kontroller som aldrig blir av. I de fall kontroller ej har 

genomförts fast företagaren har betalat för dem ska dessa återbetalas.  

Kommunen är en stor aktör när det gäller inköp av livsmedel och andra varor. Kommunens 

strävan ska alltid vara att det lokala näringslivet ska kunna delta i upphandlingar. Anbuden 

ska värderas utifrån ett helhetsperspektiv, såsom miljö, leveranssäkerhet och krisberedskap. 

Det stärker det lokala näringslivet och bidrar till en positiv näringslivsutveckling. 

Företagare i Linköping ska känna sig trygga med att det finns en klar skiljelinje mellan 

kommunens företag och det privata näringslivet som förhindrar osund konkurrens. De 

kommunala bolagen ska komplettera näringslivet där marknaden ännu inte ser potentialen 

fullt ut. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• att Linköping ska ha regionens bästa företagsklimat. 

• att det finns en väg in för företagen att underlätta kontakten med kommunen och en 
väg ut från kommunen med information för näringslivet. 

• införa en servicegaranti för skyndsam handläggning av tillstånd. 

• att avgifter inte ska tas ut för uteblivna kontroller. 

• att avgifter för kontroller och tillstånd inte är högre än kommunens kostnad 

• att upphandlingar genomförs så att det lokala näringslivet ges goda möjligheter att 
deltaga. 

• att företag i Linköping inte ska utsättas för osund konkurrens av offentliga aktörer. 

• att förståelsen för företagande inom den kommunala organisationen ska öka. 

Underlätta etableringen på arbetsmarknaden 

I Linköping finns det idag alltför många människor som inte har ett arbete att gå till. De 

människor som idag står utanför arbetsmarknaden är inte en homogen grupp och därför 

behöver det finnas många vägar in på arbetsmarknaden. Därför vill vi att kommunen ställer 

sociala krav i upphandlingar för att personer långt från arbetsmarknaden kan få möjlighet till 
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en väg in på arbetsmarknaden. Samtidigt ska det erbjudas stöd och utbildning till företagare 

som tar ett likvärdigt socialt ansvar. 

Ungdomar med arbetslösa föräldrar löper en högre risk än andra att hamna utanför både 

arbetsmarknad och studier. Vi vill att det tas krafttag för att förhindra att arbetslösheten går i 

arv. Därför är det viktigt att den som står långt från arbetsmarknaden deltar i insatser för att 

ta steg mot egenförsörjning. Det är därför alla som har försörjningsstöd i Linköping ska 

kopplas till ett aktiveringskrav utifrån individens aktivitetsförmåga. Vi vill även att det ställs 

krav för att vara berättigad till kommunala feriearbeten exempelvis att minst ett jobb inom 

privat sektor har sökts samt att man deltar i sommarskola om man inte har godkänt i 

kärnämnena. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• att tydligare krav på motprestation införs i försörjningsstödet. 

• att det ställs sociala krav i upphandlingar för att personer långt ifrån arbetsmarknaden 
möjliggörs en väg in på arbetsmarknaden. 

• att det erbjuds stöd och utbildning till företagare som anställer personer långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

• att det ställs krav för att vara berättigad till kommunala feriearbeten. 

• att fortsatta krafttag tas så att arbetslöshet inte går i arv. 
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Ett hållbart Linköping  

Linköping ska vara en kommun i framkant inom energi-, klimat- och miljöarbetet. 

Moderaterna vill ha långsiktiga mål och spelregler som gynnar klimatsmarta produkter och 

tjänster. För både medborgare och företag ska det vara lätt att göra rätt. Närproducerade 

varor och tjänster samt synen på avfall som en resurs minskar inte enbart miljöpåverkan utan 

möjliggör för fler jobb, företag och tryggar välfärden för framtiden. Moderaterna utgår från 

hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• att kommunens beslut ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. 

• stärka den levande landsbygden och värna de gröna areella näringarna. 

• värna den värdefulla åkermarken och det aktiva skogsbruket. 

• att den stora potentialen för närodlat och närproducerade produkter och tjänster 

bättre ska tas tillvara för fler jobb och minskad miljöpåverkan. 

• att kommunens verksamheter och de kommunägda bolagen ska ha en ledande 

roll i miljö- och klimatarbetet genom minskad miljöpåverkan och att vara ett 

föredöme. 

• satsa på mer information till medborgare och företag om vilka fördelar och vinster 

det finns med energibesparande åtgärder och klimatsmarta val i vardagen. 

• att kommunen genom den egna markskötseln gör klimatsmarta satsningar på 

exempelvis blommande växter som gynnar pollinerande insekter och stärker 

ekosystemtjänster. 

• förbättra tillgängligheten till återvinningscentraler både för medborgare och för 

företag. 

• att ny teknik och AI ska få en större roll i klimatarbetet, exempelvis för bättre 

trafikplanering. 

• att återbruk och cirkulär ekonomi får ett större fokus i kommunens verksamheter. 
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• satsa på åtgärder för bättre vattenkvalitet och minskade näringsförluster samt 

bättre levnads- och fortplantningsmiljöer för fiskar i sjöar och vattendrag. 

• öka möjligheterna för fler medborgare att kunna odla i liten skala och lokalt samt 

lyfta fördelarna med odlingsmöjligheter och fruktträdsplantering vid planering av 

nya bostadsområden. 

Ett attraktivt Linköping - att leva, bo och jobba i 

Linköping ska vara en attraktiv kommun. Oavsett om du är student, företagare, söker jobb 

eller vill besöka Linköping som turist, ska Linköping vara ett naturligt val. För att nå detta mål 

behöver Linköping ha en varierad och bred arbetsmarknad, goda möjligheter till boende, 

vara en kommun med ett brett utbud för nöjen och fritidsaktiviteter, god utbildning samt 

upplevas ha en framtidstro och potential som gör att företag och verksamheter vill etablera 

sig och växa i Linköping. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• skapa de bästa förutsättningarna för ett växande näringsliv och fler jobb genom 

en bra samhällsplanering. 

• utveckla framtidens levande stadskärna tillsammans med fastighetsägare och 

företag. 

• skapa trygga zoner i stadskärnan utan biltrafik. 

• att Linköping ska vara en tillgänglig stad och kommun för olika trafikslag och 

färdmedel – från cykel till bil. 

• göra det möjligt för fler bostäder i befintliga hus i centrala Linköping, exempelvis 

genom vindsvåningar och påbyggnader av våningar. 

• att kommunens myndighetsutövning ska bygga på bra bemötande, god dialog och 

hög service. 

• att Linköping ska ligga i framkant när det gäller digitala tjänster och verktyg som 

underlättar för företag och medborgarnas kontakter med kommunala myndigheter 

och verksamheter. 
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• fortsätta slå vakt om Linköpings flygplats som en viktig del för kommunens och 

regionens arbetsmarknad och näringsliv. 

• öka byggandet av villor och småhus i tätort, småorter och på landsbygden. 

• att kommunen ska lyfta fram lämpliga områden för strandnära boende. 

• se över kommunens planprocess för att även små projekt snabbare ska kunna bli 

verklighet. 

• att kommunens taxor och avgifter ska vara tydliga och transparenta. 

• fortsätta att minska Stångåstadens bestånd. 
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Kultur och fritid 

Vi vill satsa på ett Linköping med ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv. Kulturen och idrotten 

har stor betydelse för medborgarnas hälsa och välbefinnande samt för Linköpings 

attraktionskraft nu och för framtiden. När Linköping växer ska kulturen, idrotten och fritidslivet 

ges utrymme i planeringen. Vi vill satsa på ett rikt kulturliv tillgängligt för alla. Vi vill även 

stimulera skapande och utövande med tillgänglighet för alla. 

Möjligheter till fritid med ett starkt civilsamhälle 

Förebyggande fritidsverksamhet är viktigt för att unga ska ha meningsfulla aktiviteter för att 

undvika att de lockas till kriminella miljöer. Verksamheten behöver ses över och bli mera 

aktivitetsstyrd (i likhet med LinGo-konceptet). Vi vill se en utvecklingsplan för fritidsgårdarna 

som omfattar även Ung Puls, lokalfrågor och områdesbehov. Ung Puls verksamhet ska 

också delas upp i åldersgrupper. 

Vi vill utveckla de mötesplatser vi har för barn och unga, till exempel Agora, Skylten med 

verksamheten Lika Olika, som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar 

samt Berga By. Vi vill verka för ett utvidgat samarbete med föreningslivet och näringslivet. 

Alla kommunens verksamheter måste också trygghetssäkras för de som deltar i den. 

För så väl samhälle som den enskilde individen är ett starkt civilsamhälle av stor vikt. 

Civilsamhället är ett viktigt sammanhållande kitt i vårt samhälle. Det för människor samman 

och i många avseenden bär det upp vårt land. Civilsamhället är den grund av frivilliga 

sammanslutningar som vårt samhälle vilar på och som inte täcks av det offentliga. För oss 

moderater är samhället alltid större än staten, därav är ett starkt civilsamhälle av yttersta vikt. 

Den senaste tiden har det alltmer uppmärksammats att så väl studieförbundsverksamheten 

som civilsamhället i stort är utsatta för omfattande organiserat bidragsfusk. Flertalet andra 

kommuner har slutat att betala ut bidrag till studieförbunden. Det behövs en noggrannare 

genomlysning av hur bidragen är fördelade samt om medlen är ändamålsenliga. Det är av 

största vikt att demokratiska krav ställs. 

Det offentliga ska inte betala ut bidrag till föreningar som medverkar till utanförskap och 

exkluderingar. Vidare är det viktigt att kommunen har kontrollfunktioner och högt uppställda 

krav för att inte riskera att skattepengar används för att finansiera olika typer av extremism 

och antidemokratiska krafter. Civilsamhället ska bidra till att goda normer och värderingar 

utvecklas och överförs mellan generationer. Det kan också bryta utanförskap och bidra till ett 

Sverige som håller ihop. På så sätt kan även främlingsfientlighet såsom antisemitism och 

islamofobi motverkas. 

Samordning mellan nämndernas bidragsregler är viktigt för en likvärdig hantering inom 

kommunen. För att civilsamhället ska vara självständigt måste den frivilliga finansieringen 

värnas. Bidrag får aldrig utgöra merparten av finansieringen och lönekostnader heller inte en 

majoritet av kostnaderna. 
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Moderaterna i Linköping vill: 

• att fritidsverksamheten ska vara aktivitetsstyrd. 

• att kommunen ska verka för att utvidga samarbetet med föreningsliv och näringsliv. 

• att kommunens generella bidrag till studieförbund ska upphöra. 

• att kommunens generella bidrag till etniska föreningar ska upphöra. 

• att föreningsbidragen ska samlas hos en funktion i kommunen. 

• att regelverket för de olika bidragen ska omfattas av skarpa demokrativillkor. 

• att krav på att en större del av verksamheten ska finansieras med egna medel för att 

vara bidragsberättigad ska införas. 

Ett rikt kulturliv 
Linköping har flera utbildningar med fokus på kultur och därmed många unga kulturutövare 

Vi vill att dessa ska ha möjlighet att visa upp sina färdigheter och alster på ändamålsenliga 

arenor. Dessa arenor skulle till exempel kunna vara teatern, länsmuseet eller biblioteket.  Det 

är viktigt att få synlighet och praktisk erfarenhet när man är ung. 

Linköpings kommun delar ansvaret för flera institutioner med regionen och Norrköpings 

kommun. Det är därför viktigt med samverkan dessa emellan. Ett kulturpolitiskt 

samverkansråd på politisk nivå borde upprättas mellan regionen och berörda kommuner.  

Friluftsmuseet Gamla Linköping är idag ett av de mest välbesökta besöksmålen i Sverige. Vi 

vill fortsätta utveckla Gamla Linköping med syftet att göra besöksmålet mer attraktivt och 

levande med ett brett utbud av kulturupplevelser med god tillgänglighet.  

Vi vill fortsätta friluftsmuseets utveckling där vi vill se ett ökat utbud av bland annat 

kulturtypiska näringsställen och kulturella aktiviteter. Vi ser även att ett ökat kommersiellt 

utbud är önskvärt. 

Vi ser också utvecklingsmöjligheter vad gäller Valla Gård med herrgårdsbyggnaden och 

tillhörande park. Vi vill se över möjligheterna att ge besökarna tillfälle att ta del av Linköpings 

militära historia. 

Vi vill värna om Kulturskolan och ser gärna en fortsatt spridning av verksamheten till olika 

ytterområden i kommunen med utnyttjande av befintliga lokaler. Kulturskolan bidrar redan 

idag till integrationsarbetet. 
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På vissa skolor, i så kallade utsatta områden, har Kulturskolan verksamhet som bidrar till 

integration genom att rikta sig till såväl elever som föräldrar i de lägre årskurserna. 

Verksamheten kallas för KulturPuls och bygger på konceptet El Systema. Kulturskolan når 

idag redan ut till bredare målgrupper genom utnyttjande av digital teknik. Vi ser fram emot en 

fortsatt utveckling på detta område. En viktig målsättning är också att minska köerna till vissa 

särskilt efterfrågade verksamheter. 

För oss moderater är det viktigt att länsmuseet är ett attraktivt besöksmål och att museet har 

en verksamhet som lockar nya besökare. Det är viktigt att vårt kulturarv tas om hand och kan 

föras vidare till kommande generationer. Vi anser att museet borde kunna arbeta mer med 

tillfälliga utställningar för att locka både nya och gamla besökare som kan betala 

entréavgifter. Så hoppas vi också att museet kan öka sin självfinansieringsgrad. Ett exempel 

på detta är att upplåta lokalyta till lokala och unga konstnärer som genom detta får chansen 

att visa sin konst. Ett tätare samarbete mellan museet och Lunnevads folkhögskola skulle 

exempelvis kunna vara en väg framåt i den riktningen. Vi vill värna Datamuseet IT-Ceum 

med målsättningen att det ska inlemmas i den ordinarie museiverksamheten. Detta skulle 

innebära ett gemensamt ekonomiskt ansvar mellan Region Östergötland och Linköpings 

kommun. 

Biblioteket har en viktig roll att fylla ur demokratisk synpunkt. Närbibliotek bör planeras i 

samband med att stadsdelar byggs. Befintlig biblioteksverksamhet kan kompletteras med 

nya former av mobila och tekniska lösningar. Läsfrämjande insatser är en viktig del av 

biblioteksverksamheten generellt och i samverkan med skolan.    

Biblioteket har också en viktig roll för att underlätta integrationen av nyanlända i vårt svenska 

samhälle. För att lyckas med integrationen är det viktigt att få människor att förstå språket 

och samhället. Läsningen kan fungera som en bra väg till det. Vi ser därför vikten av att få till 

stånd en långsiktig läsfrämjande verksamhet. Ur områdes- och integrationssynpunkt är det 

positivt att ett närbibliotek tillskapats i Berga, som ett led i realiserandet av Berga By. 

 Moderaterna i Linköping vill: 

• att kommunen ska ställa krav på teatern, länsmuseet och biblioteket att vara arenor 

för lokala kulturutövare. 

• att ett kulturpolitiskt samverkansråd på politisk nivå ska inrättas mellan regionen och 

länets kommuner. 

• att Gamla Linköping ska fortsätta att utvecklas som besöksmål. 

• att kulturskolan ska bidra till integrationen genom ökad närvaro i utsatta områden. 

• att köerna ska minskas till kulturskolans efterfrågade verksamheter. 
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• att museet ska arbeta med mer tillfälliga utställningar. 

• att museet ska vara en arena för lokala konstnärer genom att upplåta permanent 

lokalyta. 

• att IT-ceum ska vara del av länsmuseets ordinarie verksamhet. 

• att läsfrämjande verksamhet ska prioriteras på biblioteken för såväl barn och unga 

som utrikesfödda vuxna. 

Goda möjligheter till idrott 

Alla barn och unga ska ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Dessutom vill vi 

satsa på trygga och säkra miljöer för utövande av spontanidrott. Vi vill bygga ändamålsenliga 

fullstora idrottshallar och anläggningar där det finns behov. Vi vill även ge goda 

förutsättningar för spontanidrotten med trygga och säkra miljöer utifrån det framtagna 

idrottspolitiska programmet. 

En annan del av stöd till civilsamhället som kräver nytänkande är fritids- och 

idrottsutövandet. Allt färre personer väljer att engagera sig i organiserad form i 

idrottsföreningar. Inom de utsatta områdena saknas det idag goda förutsättningar för ett 

kontinuerligt idrottande bland ungdomarna. Det kommunala stödet bygger framför allt på 

föreningsbidrag med vissa organisatoriska förutsättningar för mottagande av stöd. Det 

riskerar att inte minst drabba områden i kommunen där befolkningen inte har samma 

erfarenhet eller kunnighet i föreningsverksamhet. Då måste kommunen våga tänka nytt och 

fundera på hur man bäst kan bidra till möjlighet till idrottsutövande och meningsfull 

fritidsverksamhet för inte minst ungdomar.  

Vi vill verka för ett effektivare utnyttjande av våra anläggningar och mötesplatser. Vi tror 

också på ett fördjupat samarbete med föreningslivet. Vi ser också vikten av ett ökat 

samarbete mellan näringslivet, föreningslivet och kommunens byggherrar, kommunala såväl 

som privata. Fler föreningar ska få möjlighet att ansvara för drift och skötsel av 

idrottsanläggningar. Nya idrottshallar ska byggas i södra delarna av staden samt i 

ytterområden såsom Linghem, Ekängen och Tallboda. 

Moderaterna i Linköping vill: 

• att fler ändamålsenliga idrottshallar ska byggas i Linköping. 

• att fler föreningar ska få ansvara för skötsel av idrottsanläggningar. 

• utöka samarbetet med lokala idrottsföreningar och skola. 
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• att miljöer för spontanidrott ska vara trygga och säkra. 


