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Det här är Vänsterpartiets kommunpolitiska plattform. Det är ett verktyg och
underlag som ligger som underlag för politiska ställningstaganden för Vänsterpartiet Linköping. Plattformen är i grunden ett internt dokument som årligen
kan revideras och förändras vid årsmöte eller vid medlemsmöte.
Utifrån denna plattform kommer vänsterpartiet att arbeta fram en politisk
profilering inför valet 2014.
Allas lika värde

Vänsterpartiet vill gå i spetsen för att skapa ett samhälle och ett Linköping för
alla. Ett samhälle där människovärdet inte har sin grund i om du är man eller
kvinna, ung eller gammal, har eller inte har, ett funktionshinder, har eller inte
har, ett arbete. Ett samhälle där mångfald inbegriper att några är homo-, bi- eller
transsexuella, att olika trosuppfattningar förekommer och många har sina
ursprungliga rötter i andra länder än Sverige. Vänsterpartiet vill också att Barnkonventionen och Kvinnokonventionen, som Sverige har undertecknat, tas på
fullt allvar och att vi i Linköpings kommun gör allt vi kan för att varje enskild
invånare ska få sina rättigheter tillgodosedda.
Välfärd utan vinstintresse

• En välfärd fri från kommersiella intressen.
• Inga bolag med vinstutdelning inom äldreomsorgen.
• Ta tillbaka äldreomsorgen
– Ökad andel äldreomsorg i kommunens egen regi.
• Höjd kvalitet genom ökad personaltäthet.
• Hemsjukvård i kommunens egen regi.
• Rätt till minst 2 timmar egen tid/vecka inom äldreomsorgen.
• Daglig verksamhet som sammanhållen kommunal verksamhet.
• Ökad utbyggnadstakt av gruppbostäder – kortare kötider – större möjlighet
att välja.
• Ökade resurser för kortare handläggningstider och hjälp inom rimlig tid.
• Ge barn i ekonomiskt utsatta hushåll rätt till fritidsaktiviteter
– 3000 kr extra för barn 6–18 år.
Hemtjänst, hemsjukvård och äldreomsorg
Välfärd i livets alla skeden är Vänsterpartiets främsta mål med välfärdspolitiken. En äldreomsorg med god kvalitet för alla som behöver den är därför
ett mycket viktigt mål för Vänsterpartiet. Idag dräneras äldreomsorg och
hemtjänst på skattepengar. Vänsterpartiet menar att de skattemedel som vi
anslår till äldreomsorg ska gå just till omsorg, inte till aktieutdelningar placerade i skatteparadis. Det innebär också en extra kostnad att lägga ut verksamheter på privata utförare. Kommunen har till exempel fått inrätta ett särskilt
kvalitets- och utvärderingskontor, med särskild anställd personal för att kunna
följa upp att man får det man betalat för. Vänsterpartiet anser att det är
kommunen själv, alternativt ”icke vinstdrivande organisationer” som ska sköta
de olika verksamheterna inom vård och omsorg i vår kommun. Vänsterpartiet
vill att kommunen steg för steg, i takt med att kontrakten med de privata vårdbolagen löper ut, återtar verksamheten i egen offentlig regi. Fristående men
icke-vinstutdelande utförare ser vi gärna som utförare även i framtiden.
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Exempel på sådana organisationer kan vara personalkooperativ och ideella
stiftelser. Sådana organisationer har bidragit, och kan även i framtiden bidra, till
kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen.
Vänsterpartiet vill att Linköpings kommun ska höja ambitionsnivån för
kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi kräver en höjd personaltäthet samt satsningar på personalens arbetsvillkor och kompetensutveckling.
Hemsjukvården har nyligen förts över till kommunen från landstinget
(januari 2014). Där är redan kommunen en stor utförare eftersom de privata
vårdbolagen ansåg verksamheten för ”olönsam” för att vara intressant. Vänsterpartiet anser att hemsjukvården även i fortsättningen ska utföras av kommunen
och inte läggas ut på anbudstävling.
En hel del personer behöver hjälp av både hemtjänsten och hemsjukvården
när de bor i eget boende. Genom att hemtjänst och hemsjukvård utförs i offentlig regi och av samma utförare så blir det inte längre lika viktigt att man ”ber
om hjälp av rätt person”. Det viktiga är att man berättar vad man behöver. Har
man olika utförare när det gäller hemtjänst och hemsjukvård så råder det sekretess mellan utförarna och då kan till exempel inte hemtjänsten berätta för hemsjukvården när de ser ett hälsoproblem som den boende skulle behöva hjälp
med.
Rätt till ”Egen tid” för den som vårdas inom äldreomsorgen.
Vänsterpartiet anser att de som vårdas inom äldreomsorgen ska ha rätt till ”egen
tid” minst två timmar per vecka. Tid som till exempel kan användas för att med
hjälp av personal gå ut och handla något man behöver, eller besöka till exempel
ett konditori eller kanske en grav.
Äldre, fortfarande aktiva äldreomsorgsavtal ger inte den här rätten till ”egen
tid” till de boende. Nyare avtal ger rätt till en timma per vecka. Den timmen kan
sparas tills man får ihop tillräckligt med tid för att utföra sitt ärende. Men det
betyder också att man under ”insparandetiden” inte förfogar över någon egen
tid.
Vänsterpartiet vill att man får rätt till minst två timmar egen tid per vecka. Vi
menar att de som fortfarande orkar att med stöd av personal ta sig ut från sitt
boende för att uträtta egna angelägenheter, också ska få möjlighet att göra det –
och få göra det varje vecka.
En sådan möjlighet är livskvalitet för den enskilde och ska värnas till varje
pris.
Daglig verksamhet
Omsorg och stöd kan behövas även innan ålderdomen. En del av livet kan
innebära handikapp genom olika funktionsnedsättningar. Sjukdom kan påverka
livet och livskvaliteten. Då är det nödvändigt att samhällets gemensamma
ansvar fungerar. Det är naturligtvis viktigt att sjukvården fungerar, men det är
också viktigt att kunna få ett arbete, med stöd om så krävs. Om man inte kan ha
ett vanligt arbete på grund av en funktionsnedsättning är det en rättighet att ha
en bra daglig verksamhet att gå till, en verksamhet som är anpassad efter den
egna förmågan.
Vänsterpartiet arbetar för att den dagliga verksamheten ska drivas i en sammanhållen kommunal regi med ett brett och varierat utbud. På så sätt garanterar
man möjligheten för en gradvis utveckling för deltagarna, uppmuntrade av
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personalen att om möjligt prova mer utmanande och självständiga arbetsuppgifter. Vänsterpartiet är kritiskt till den privatisering av driften av den dagliga
verksamheten som har genomförts. Den uppdelning i konkurrerande privata
mindre utförare som sker, riskerar att leda till instängningseffekter som motverkar syftet att stimulera till utveckling och ökat oberoende.
Ökad utbyggnadstakt av gruppbostäder
Många människor köar för ett boende i en gruppbostad. Det finns många olika
sorters gruppbostäder. Vissa är för personer med en demenssjukdom, andra för
personer med psykisk sjukdom, återigen andra för personer med till exempel en
utvecklingsstörning. Detta är bara exempel, det finns många olika behov som
gör att man behöver en gruppbostad.
Gemensamt är att man får vänta alldeles för länge på att få en plats på en
gruppbostad som motsvarar de behov man har. Vänsterpartiet vill öka utbyggnadstakten av gruppbostäder och korta kötiderna. Genom ökad utbyggnadstakt
kan man också öka den enskildes möjlighet att få bo på just det boende som är
mest lämpligt, och mest önskvärt, redan från början. Till exempel på ett boende
för personer som kommunicerar med teckenspråk.
Socialtjänst
Ibland händer det oförutsedda saker i livet som man av olika anledningar inte
har beredskap för. Då måste det finnas en bra socialtjänst, som kan stötta med
råd och stöd. Ibland behövs handfast hjälp mot alkohol- och drogberoende och
ibland också ekonomiskt bistånd.
Idag är socialtjänstens verksamhet uppdelad på två olika verksamheter:
myndighetsutövning och den fristående verksamheten Råd och Stöd. Vänsterpartiet menar att dessa två verksamheter behöver sammanföras till en sammanhållen enhet för att de enskilda personer som till exempel i ett avseende behöver
myndighetshjälp (till exempel ekonomiskt bistånd) också i samma ärende och
på samma plats får diskutera och få möjlighet till hjälp med ett eventuellt
missbruk eller andra problem som påverkar personens livssituation. Vänsterpartiet anser att det förebyggande arbetet måste få öka och att man i varje
situation inom socialtjänsten behöver få möjlighet att beakta den sammantagna
situationen för den som söker hjälp.
Vänsterpartiet menar att det behövs ökade resurser inom socialtjänsten för att
bland annat kunna korta ner handläggningstiderna och ge hjälp inom rimlig tid.
För att kunna hjälpa människor på ett bra sätt behövs också tillgång till
bostäder. Trångboddhet och bostadslöshet kan bara avhjälpas på sikt genom att
det byggs fler hyresrätter.
Nej till LOV – ja till brukarinflytande:
Grundläggande problem med fritt val av utförare
Vänsterpartiet tror inte på att brukaren genom att välja utförare kommer att få
bättre vård och insatser. Att kunna välja utförare tar inte bort de grundläggande
problemen inom omsorgen, utan medför istället följande:
• Det blir svårare att se vem (vilken utförare) som är ansvarig för vilken
verksamhet.
• Personal inom omsorgen får ännu mer oregelbundna arbetstider och mer
restid.
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• Brukare kommer ha svårt att veta vilken utförare de har valt till vilken insats.
• Journaler, mediciner och information om brukare kan inte delas mellan de
olika utförarna, eftersom tystnadsplikt och liknande regleringar hindrar
informationsutbyte om brukare.
• På servicehusen kommer det att finnas personal från olika företag som inte
kan eller får hjälpa varandra.
• Resvägen för personalen blir mycket längre, vilket gör att vården blir dyrare
och miljökostnaderna högre.
• ”Valfrihet” när det gäller gruppboenden förutsätter att det finns ett överskott
av tillgängliga platser. För att det ska vara möjligt att välja måste man ha
minst två alternativ att välja mellan, annars är det ingen valfrihet.
Hbtq
• Permanenta Liquid, en trygg mötesplats för Hbtq-personer 12–19 år.
Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. I Linköping
finns en möteslokal för Hbtq-personer mellan 12 och19 år (Liquid) som är
öppen en eftermiddag varje vecka. Verksamheten består av en trygg mötesplats
och har personal som även ger utåtriktad information på skolor för elever och
även för skolpersonal. Det här är en treårig kommunal projektverksamhet som
startade våren 2012.
Många Hbtq-ungdomar besöker Liquid och tycker att verksamheten är viktig
för dem. I snitt är det närmare trettio ungdomar som besöker Liquid en vanlig
torsdagskväll.
Vänsterpartiet menar att Liquids verksamhet nu har provats i projektform och
att man nu kan se att den har ett så stort värde för många människor att Liquid
nu borde permanentas och inte längre vara ett projekt, eller förlängas som
projekt, utan övergå till ordinarie verksamheten
Arbetsmarknad och fördelning av inkomster

• Alla ungdomar ska ges rätt till arbete eller utbildning efter 90 dagars
arbetslöshet.
• Alla gymnasieungdomar i kommunen ska erbjudas arbete under sommaren.
• Satsningar på ytterligare arbetstillfällen inom vård, skola och omsorg ska
göras.
• Rätt till heltid – deltid som eget val.
Vänsterpartiet ser den höga arbetslösheten som ett av våra allra största
samhällsproblem.
Arbetslösheten är till stor del en följd av det orättvisa klassamhälle vi lever i,
ett klassamhälle som tyvärr har vuxit sig allt starkare under de borgerligas styre.
För att bekämpa arbetslösheten krävs aktiva åtgärder nu för att direkt skapa nya
arbetstillfällen och det krävs en politik som på sikt motarbetar klasskillnaderna.
Statistiken visar att arbetslösheten drabbar vissa grupper mycket hårdare än
andra. Bland ungdomar är arbetslösheten markant högre än genomsnittet och
bland invånare födda utomlands är arbetslösheten idag mer än dubbelt så hög
som genomsnittet. Geografiskt kan vi se att vissa områden drabbas speciellt
hårt. Detta orsakar en sämre levnadsstandard i dessa områden, vilket vi vill
motverka genom en rad insatser.
Här i kommunen vill vi se en satsning där personaltätheten inom vård, skola
och omsorg höjs. Behoven inom dessa verksamheter är stort och det skulle vara
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ett enkelt sätt att skapa fler heltidsanställningar. Att arbeta deltid ska vara en
valmöjlighet för den anställde.
På riksplanet föreslår Vänsterpartiet en ungdomsgaranti, där alla i åldern 18–
24 år efter 90 dagars arbetslöshet erbjuds ett arbete till avtalsenlig lön eller
utbildning. Denna satsning vill vi att vår kommun ska delta i och, om nödvändigt, gå före med. Genom att ungdomar tidigt får tillgång till arbetsmarknaden
minskar risken att fastna i arbetslöshet. För ungdomar är sommarjobb en viktig
väg in i arbetslivet och Vänsterpartiet vill därför även att kommunen ska
erbjuda alla ungdomar i gymnasieskolan arbete under sommaren.
Arbetsvillkor för anställda i Linköpings kommun

•
•
•
•
•
•

Personaltätheten inom vård, skola och omsorg ska höjas.
Genomför försök med arbetstidsförkortning.
Höjda löner i kvinnodominerade låglöneyrken.
Rätt till heltid – att jobba deltid ska vara ett val.
Arbetsplatsdemokratin inom de kommunala enheterna ska utvecklas.
Vid upphandling ska krav på arbetsvillkor minst motsvarande kollektivavtal
ställas.
• En handlingsplan för att anställa flera med funktionsnedsättning.
För att förbättra villkoren för de anställda inom vård, skola och omsorg vill vi
att kommunen ska satsa rejält på att höja personaltätheten inom dessa verksamheter. Inom exempelvis barnomsorgen finns idag ett stort personalbehov och
pedagogerna får inte alltid den tid de behöver med varje barn. Vi arbetar för att
införa 6-timmars arbetsdag. För att sträva mot detta vill vi genomföra försök
med arbetstidsförkortning. Dessa åtgärder skulle ge personalen möjligheten att
göra ett bättre jobb, samtidigt som deras vardag skulle förbättras och exempelvis arbetsskador skulle kunna minskas eller undvikas helt.
Vänsterpartiet vill även stärka de anställdas makt över sin arbetssituation. Vi
vill att den offentliga sektorn ska vara ett föredöme när det gäller att ge anställda makt och inflytande över sitt arbete. Vi vill därför påbörja ett arbete inom
kommunen för att utveckla olika former av arbetsplatsdemokrati. Exempelvis
vill vi se att det fackliga samarbetet utvecklas och försök med mer eller mindre
självstyrande verksamheter ska inledas. I en självstyrande verksamhet ska personalen till exempel kunna bestämma hur deras arbetsscheman ska se ut, hur
pengarna för kompetensutvecklingen ska användas och liknande.
Satsningen på förbättrade arbetsvillkor för de kommunanställda innebär samtidigt en förbättring för kvinnors villkor på arbetsmarknaden, då en stor andel
kvinnor jobbar i dessa verksamheter. Vi vill även höja de kvinnodominerade
yrkenas löner för att motverka den ekonomiska obalans som råder mellan
kvinnor och män idag. Vi är för en låglönesatsning, i likhet med den som drevs
igenom av Vänsterpartiet i Malmö, där lönerna i kvinnodominerade låglöneyrken höjdes med 1000 kronor i månaden.
På den svenska arbetsmarknaden har klimatet hårdnat de senaste åren.
Arbetsvillkoren luckras upp genom avregleringar, ständiga byten av entreprenörer och användandet av bemanningsföretag. Vi i Vänsterpartiet vill motverka
detta och istället satsa på att förbättra arbetsvillkoren för de kommunanställda
och dem som arbetar i verksamhet som är upphandlad. Vid upphandling ska
kommunen ställa krav på att arbetsvillkoren minst motsvarar de kollektivavtal

6

som finns i branschen. Vi byte av entreprenör ska de som redan arbetar i verksamheten inte få försämrade villkor.
Utbildning behöver vi hela livet

• Alla flickor och pojkars möjligheter ska tillvaratas i den svenska skolan.
Vänsterpartiet vill aktivt arbeta för att ge pojkar och flickor lika möjligheter i
skolan. Att ta vara på alla individers möjligheter och skapa en rättvis förskola
och skola är en förutsättning för ett jämställt samhälle.
Förskolan en rättighet för alla
• Varje barns behov ska tillgodoses i förskolan.
Alla barn har rätt till meningsfulla aktiviteter. Det ska finnas en bra offentlig
förskola där alla barn har möjlighet att utvecklas. Förskolan har till uppgift att
ge barn samma förutsättningar oavsett kön, klass, etnicitet, socioekonomisk
status eller familjesammansättning. Vänsterpartiet kräver att grupperna på
förskolan ska vara små och att personaltätheten ska vara hög så att varje barns
behov tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.
Skolan måste få kosta
• Skolan ska få mer pengar så att alla barn och ungdomar kan få de kunskaper
som de behöver för att fungera i samhället.
• Satsa mer på idrott i grundskolan.
Utbildningen för våra barn och ungdomar måste bli mycket bättre än vad den är
idag. I framtidens samhälle krävs kunskaper och färdigheter som dagens ungdomar måste få genom en likvärdig skola oavsett om du bor i en rik kommun
eller i en fattig. Lärarna ska bli fler både i grundskolan och i gymnasieskolan.
Det är viktigt att lärarna har tid och möjligheter att stötta alla elever och att
individualisering i skolan sätts i främsta rummet så att allas behov tillgodoses.
Det är viktigt att det på varje skola finns elevvårdspersonal i form av kuratorer,
skolsköterskor, psykologer och fritidsledare som kan hjälpa och vägleda ungdomarna tillsammans med lärarna. Dessa yrkesgrupper bör finnas på skolorna
varje dag så att eleverna får den hjälp de behöver när behoven uppstår.
Vänsterpartiet vill prioritera skolan och tillföra mer pengar så att allas behov
tillgodoses på bästa sätt. Genom att tillföra pengar till skolan och våra ungdomar så investerar vi i framtiden. Bättre utbildning och större trygghet i skolan
får många goda effekter, vilket är viktigt i vårt gemensamma framtida samhälle.
Grunden för ett bra liv skapas genom att ge alla en trygg uppväxt i en skola som
tillgodoser allas behov.
Bra utbildning för alla
• Alla har rätt till likvärdig utbildning oavsett i vilken stadsdel man bor.
• Det behövs riktade insatser inom vissa stadsdelar.
• Alla ska ges lika möjligheter oavsett kön, etnicitet och klass.
För att alla, oavsett klass, kön eller etnicitet, ska ges lika möjligheter, är det
viktigt att utbildningen är bred och att skolan är gemensam för alla. En likvärdig
grund att stå på är en förutsättning för att alla senare i livet ska kunna välja
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mellan olika utbildningar och yrken. Därför är vänsterpartiet emot en tidig
sortering av elever i profilklasser och specialiseringar redan i grundskolan.
Utbildningen ska vara likvärdig för alla, oberoende av vilken stadsdel man
bor i. Linköping har blivit en allt mer segregerad kommun med hög- och
lågstatusområden. Detta måste motverkas. En förutsättning för det är riktade
insatser i vissa stadsdelar. En väl fungerande modersmålsundervisning är också
en viktig del i arbetet med att bryta segregeringen. Kunskaper i modersmålet
leder till att man lättare kan ta till sig ett annat språk. Alla gymnasielinjer ska
kunna ge behörighet till högre utbildningar.
Skolor ska vara statliga
• Staten måste ta tillbaka ansvaret för skolan och garantera att ungdomarna får
likvärdig utbildning oavsett var i landet man bor.
• Inga bolag ska få driva friskolor för att kunna hämta ut en vinst ur dem. Alla
eventuella vinster måste gå tillbaka till skolverksamheten.
• Staten måste garantera en viss kvalitet på undervisningen. Statliga medel
måste riktas direkt till undervisning.
Vänsterpartiet anser att staten måste ta tillbaka hela ansvaret för grundskolorna
och gymnasieskolorna. Efter den så kallade kommunaliseringen av skolan har
resultaten i skolan sjunkit och skillnaden i utbildningskvalitet ökat mellan olika
kommuner. Hur mycket pengar som en kommun satsar på skolan beror idag till
stor del hur kommunens budget ser ut. Många kommuner med ansträngd ekonomi och många bidragsberoende har inte råd att satsa de pengar som skolorna i
kommunen behöver. Det blir på så sätt stora skillnader mellan rika och fattiga
kommuner. Vänsterpartiet anser att alla invånare har rätt till likvärdig utbildning, därför måste skolan förstatligas. Varje individ har rätt till en bra utbildning oavsett hur kommunens budget ser ut. Staten måste med statliga medel
garantera en viss kvalitet på undervisningen.
Erfarenheterna av privatägda skolor som drivs med kommunala medel är inte
alltid positiva. De så kallade friskolorna har en lägre andel behöriga lärare än de
kommunala skolorna. Friskolorna tar inte alltid ansvar för elever med särskilda
behov, till exempel funktionsnedsättningar, på det sätt som de kommunala gör
idag.
Vänsterpartiet är öppet för skolor med olika slags pedagogik. Vi är däremot
negativa till friskolor som endast drivs i syfte att skolan ska gå med vinst.
Religiösa friskolor ska bort.
Att stänga väl fungerande kommunala skolor för att köpa skolverksamhet
från privata friskolor ger ingen trygghet för elever och lärare.
Kommunen måste alltid kunna garantera en skolplats åt alla barn. Privata
friskolor är kostnadsdrivande eftersom dessa skolor inte tar ansvar för att alla
elever i Linköping får en skolplats. Kommunen måste därför hålla tomma
reservplatser för de barn som flyttar till kommunen eller önskar lämna platsen
på den privata friskolan. Friskolans ägare kan även besluta sig för att ha färre
elevplatser än det antal som de har ansökt hos Skolverket om att få. Skolan är
elevernas arbetsplats. Det är i skolan allt skolarbete ska ske. Professionell
läxhjälp ska erbjudas i skolan där utbildade pedagoger hjälper och ger stöd till
alla som behöver. Hur bra ett barn i grundskolan eller en gymnasieelev klarar av
sitt skolarbete ska inte hänga på om det finns en förälder, äldre syskon eller
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privat avlönad läxhjälp som har möjlighet att ge stöd när de schemalagda
timmarna har övergått till fritid.
Tjejer måste få försvara sig
• Alla tjejer ska erbjudas feministiskt självförsvar i skolan
Tjejer har det ofta tufft i skolan idag. Sexuella trakasserier är en oacceptabel del
i vardagen för många och tjejer får inte heller samma utrymme i klassen som
killar. Vänsterpartiet vill att skolan ska erbjuda feministiskt självförsvar till alla
tjejer som så önskar. Feministiskt självförsvar handlar inte bara om att kunna
försvara sig rent fysiskt utan framför allt om en bättre självkänsla och att våga ta
plats. Med de könsorättvisor som finns i skolan och i samhället är detta tyvärr
en nödvändighet. Lärarna och skolledningen har det yttersta ansvaret för att
stoppa trakasserier.
Vuxenutbildning
• En bättre utbyggd vuxenutbildning är nödvändig för att alla ska få rätt till
grundläggande utbildning.
Vänsterpartiet anser att en väl utbyggd och omfattande vuxenutbildning är
nödvändig för att tillgodose allas behov av ett livslångt lärande. Alla ska under
hela sitt liv kunna skaffa sig en grundläggande utbildning upp till gymnasial
nivå, genom vuxenutbildning eller ha möjlighet att kunna komplettera tidigare
studier.
Det är extra viktigt att satsa på undervisningen i svenska för invandrare så att
alla garanteras fullgoda språkkunskaper och kan delta i samhället.
Alla har rätt till bra utbildning som ger framtidstro och en plats i samhället
• Genom bra utbildning som ger nyttiga kunskaper inför framtiden ger man
ungdomarna framtidstro och gör dem eftertraktade på arbetsmarknaden.
• En praktikplats kan vara bra för språkutvecklingen och för att få in en fot på
arbetsmarknaden.
Många unga har idag inte haft möjligheten att skaffa sig en utbildning som ger
dem möjligheter att delta i samhället på ett positivt sätt. Segregationen och
svårigheterna för unga människor att få arbete gör svårigheterna ännu större.
Det är viktigt att alla ges möjligheter att skaffa sig kunskaper som gör att de blir
eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är viktigt att olika parter inom
utbildningen samverkar för att underlätta språkutvecklingen.
• Vänsterpartiet anser att kommunerna ska ha vetorätt vid etablering av
friskolor.
Kommunen måste få använda ett veto när det gäller nyetablering av skolor i
kommunen. Som det är nu så kan alla starta en skola oavsett om det finns
elevunderlag eller inte. Kommunen tillsammans med staten bör undersöka om
det finns behov av en nyetablering eller inte.
Kultur- och fritidspolitik

•
•
•
•

Stöd till föreningslivet.
Billiga möteslokaler till föreningslivet.
Samordning av föreningsbidragen.
Behåll och utveckla verksamheten i Hangaren i Ryd.
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Föreningar är i sig en mötesplats för människor, och föreningslokaler där olika
intressen kan mötas ger nya möjligheter till personlig utveckling. Tillgång till
billiga möteslokaler är en förutsättning för att små och fattiga föreningar ska
kunna utveckla sin verksamhet.
Invandrarföreningarna i Linköping är många och utgör en tillgång i det
demokratiska arbetet.
Det är viktigt att föreningsbidragen från kommunen samordnas mellan
nämnderna. Idag söks bidragen hos olika nämnder och ibland kan samma
förening vara berättigad till bidrag från flera olika nämnder.
Kulturskola
• Sänkta avgifter i kulturskolan.
• Starta en ”skrivarskola” i kulturskolan.
• En sammanhållen kulturskola med kommunen som huvudman.
Kulturskolan har en viktig funktion i kommunen, och är ett sätt att göra undervisning i musik, dans, teater och bild/form tillgänglig för alla barn och ungdomar. För att verksamheten ska vara reellt tillgänglig krävs dock att avgifterna
i Kulturskolan sänks. Många barnfamiljer har en mycket knapp ekonomi, och
barnens möjligheter att utvecklas bör inte hindras genom höga avgifter. Barn till
låginkomsttagare ska inte stängas ute från Kulturskolan. Vårt långsiktiga mål är
noll-taxa i Kulturskolan samt integrering av flera kulturverksamheter i den
”vanliga” skolan.
Vänsterpartiet vill att kulturskolans verksamhet skall ske i sammanhållen regi
med kommunen som huvudman. Därför motsätter vi oss en delning av verksamhetsområden under olika huvudmän.
Bibliotek
• Folkbiblioteken ska vara kommunala.
• Generösare öppettider på bibliotekets filialer ute i bostadområdena.
Vänsterpartiet anser att biblioteket och dess filialer spelar en betydelsefull roll i
människors vardag. Lokalerna skulle dock kunna utnyttjas mer effektivt, av
exempelvis studieförbund. Dessutom skulle en större samordning med skolbiblioteken och dess verksamhet kunna ske. Vi tror att biblioteken kan utvecklas till att bli en viktig mötesplats och spela en ännu större roll än idag. Vänsterpartiet är motståndare till privatisering av folkbiblioteken.
Öppettiderna behöver utökas, särskilt vad gäller filialerna. Filialernas öppettider måste anpassas till de olika bostadsområdenas behov. När Linköping växer
och nya stadsdelar tillkommer är det viktigt att nya filialbibliotek byggs där
behov finns.
Idrott för alla
Idrottsrörelsen är vårt lands största folkrörelse med miljontals utövare och över
en halv miljon ideellt arbetande ledare. Vi gläder oss åt att den svenska
traditionen med en stor bredd av utövare samt ett stort folkligt engagemang i
olika idrottsföreningar har möjliggjort framgångar inom den internationella
toppidrotten.
Idrotten har en viktig roll i folkhälsoarbetet genom att främja motion, fysisk
aktivitet och gemenskap. Dessutom gör idrottens föreningsarbete en viktig
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insats för att stärka den svenska demokratin när hundratusentals aktiva upplever
möjligheterna i gemensamt styrda organisationer.
Vänsterpartiet anser att kommunen har en viktig roll att stödja idrotten och
idrottsföreningar i Linköping ekonomiskt och genom att tillhandahålla idrottsanläggningar, gymnastiksalar, friluftsanläggningar och platser som uppmuntrar
till spontanidrott. Genom kommunala satsningar och stöd till föreningar vill vi
möjliggöra deltagande i idrott och motion för alla kommunmedborgare oavsett
ekonomisk situation eller bostadsområde. Kommunens stöd ska ges med respekt
för föreningarnas oberoende och rätt att själva styra sin verksamhet. Stöd till
föreningar som fokuserar på ungdomsidrott och breddidrott ska prioriteras
framför elitklubbar som erhåller sponsring från näringslivet. Särskilt stöd ska gå
till föreningar som prioriterar arbetet för att kvinnor, män, tjejer och killar kan
delta i idrott på lika villkor och med samma möjligheter till idrottskarriär.
Vänsterpartiet anser att Linköping ska ha en modern simhall i centralt läge
för idrott, simträning och badlek. Vänsterpartiet har drivit frågan om att bygga
den planerade nya simhallen i Linköping bredvid ”Tinnis” (där nuvarande simhall ligger), för att vi anser att det är viktigt att ha en centralt belägen simhall.
Tyvärr har kommunfullmäktiges borgerliga majoritet röstat igenom att den nya
simhallen ska ligga på Kallerstad.
För att ett bra, centralt beläget bad i vart fall under den varma årstiden ska
finnas tillgängligt vill vi därför att utomhusbadet vid Tinnerbäcken, ”Tinnis”,
ska kostas på en omfattande renovering och upprustning. Vi anser också att
kommunen ska bygga och driva vattenlek i anslutning till bostadsområden som
till exempel Skäggetorp, Ryd, Lambohov och Berga
I Hangaren i Ryd bedrivs viktig verksamhet för ungdomar. Många av dem som
är aktiva inom Hangarens verksamhet nås inte med andra former av aktiviteter
för ungdomar. Vänsterpartiet vill att verksamheten i Hangaren ska behållas och
utvecklas.
Ekologisk, ekonomisk och social rättvisa

Ett koldioxidneutralt Linköping
• Bygg nya Resecentrum med solpaneltak.
• Sätt upp solcellspaneler på kommunägda byggnaders tak.
• Sätt upp displayer för att visa luftkvaliteten i innerstaden.
Kommunfullmäktige i Linköping har år 2013 beslutat att Linköping år 2025 ska
uppnått målet att vara en koldioxidneutral kommun. Det är en ambitiös och bra
målsättning som gynnar kommunens invånare liksom dess miljö från såväl
ekologiska, sociala och rättvisa perspektiv.
Boende
•
•
•
•

Vänsterpartiet vill bygga bostadsområden med blandade upplåtelseformer.
Vänsterpartiet vill återinföra en bostadsförmedling.
Vänsterpartiet vill bygga fler hyresrätter till billigare pris.
Vänsterpartiet vill att de boende själva ska ha stor makt över sitt
bostadsområde.
• Vänsterpartiet vill att klimatsmarta lösningar, skönhet och trivsel ska
genomsyra både nybyggnation och renoveringar.
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• Vänsterpartiet anser att vid renovering av lägenhetsbeståndet i Stångåstaden
ska mycket låga hyreshöjningar tas ut.
Vänsterpartiet vill skapa en bostadsmarknad som motverkar ökad segregation
mellan rika och fattiga bostadsområden. Ett sätt att lösa detta är att vid planering
av nya bostadsområden skapa blandade bostadsformer för människor med olika
ekonomiska och sociala förhållanden. Det kan ske genom att olika upplåtelseformer blandas i samma område. Könsperspektivet måste genomsyra både den
fysiska och sociala planeringen. Även barns och äldres inflytande måste öka för
att olika behov ska kunna tillgodoses. En kommunal bostadsförmedling ska
inrättas. Dit ska större delen av kommunens lägenhetsbestånd lämnas av alla
fastighetsägare. På så sätt garanteras möjligheten för var och en, nyinflyttad och
redan boende i kommunen, att kunna skaffa sig en bostad utan särskilda
kontakter eller utan att behöva låna till en bostad.
Att öka andelen hyresrätter står i Vänsterpartiets fokus eftersom kommunernas boendeplanering måste utgå från medborgarnas behov och lika värde.
Vänsterpartiet anser att det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget,
AB Stångåstaden, skall ha en stark ställning på bostadsmarknaden och föregå
med gott exempel gentemot andra hyresvärdar. Samhällets behov av bra och
billiga bostäder kan inte överlåtas till privata byggherrars ansvar. Ett problem är
de höga hyresnivåerna framförallt vid nybyggnation. De leder till att många
hushåll måste lägga en orimligt stor del av inkomsten just på hyran. Därför
måste hyresnivåerna ner. En bra bostad till ett rimligt pris är en social rättighet.
På nationell nivå driver Vänsterpartiet denna fråga genom ett förslag om statligt
investeringsstöd på cirka 2 miljarder för att bygga nya miljövänliga hyresrätter.
Ännu ett förslag som partiet lagt i en motion är slopandet av fastighetskatt på
hyresrätter och studentbostäder som ytterligare skulle få ner hyresnivåerna.
Vänsterpartiet vill se en ökad demokratisering i boendet. Det innebär att de
boende själva ges stor makt att bestämma över utvecklingen i sitt bostadsområde. Självförvaltning, där hyresgästerna till exempel ansvarar för en del av
den yttre skötseln i området och i gengäld får lägre hyra, kan vara en sådan
modell. Även när det gäller miljöförbättringar måste de boende involveras i
processen.
I flera förorter i kommunen dominerade av hyreslägenheter har underhållet
av utemiljön varit eftersatt under lång tid. För att komma till rätta med en sådan
situation vill Vänsterpartiet att en omfattande upprustning av både infrastruktur
och skötsel genomförs. Sådana åtgärder är nödvändiga för att dessa förorter ska
bli trygga och vackra områden med god framkomlighet, för både bilar, gående
och cyklister. Handikappanpassning är en självklar åtgärd. Prioriteringsordningen för olika delar i upprustningen ska bestämmas i direkt dialog med de
boende.
Ekologisk hållbarhet, skönhet och trivsel ska genomsyra bostadsområdets
yttre karaktär men även dess inre. Material, energisystem, byggmetoder och
förvaltning ska garanteras framförallt vid nybyggnation men också vid
omfattande renoveringar. Energismart renovering går helt i linje med det mål
som kommunen satt upp om koldioxidneutral kommun och är en nödvändighet
för att utsläppen ska minska. Kommunen bör också anstränga sig att efterforska
alternativa energiformer som sol och vind vid ny- och ombyggnation.
Idag måste AB Stångåstaden genom Allbolagens tillkomst 2011 agera affärsmässigt på en konkurrerande marknad för att inte snedfördela konkurrensen
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gentemot privata fastighetsägare. Den vinst som AB Stångåstaden tar ut och
som skickas till Stadshus AB anser Vänsterpartiet dock är oskäligt hög. Delar
av vinsten skulle istället kunna användas för renoveringar. Effekten skulle bli att
mindre hyreshöjningar än idag skulle behöva tas ut vid renovering och/eller att
fler lägenheter skulle kunna renoveras. Vänsterpartiet anser att vid renovering
av lägenhetsbeståndet i Stångåstaden ska en så liten hyreshöjning som möjligt
tas ut. Detta för att man som boende ska ha råd att kunna bo kvar också efter
renoveringen.
Infrastruktur
• Vänsterpartiet vill verka för att ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik
inrättas.
• Vänsterpartiet vill verka för större turtäthet och gratis skolkort till alla
skolbarn.
• Vänsterpartiet är positivt till att särskilda stråk för bussar och spårbunden
spårtrafik inrättas.
• Vänsterpartiet säger nej till stora väginvesteringar och nya köpcentra inom
kommuns gräns men ja till fler bilfria och vintervägsunderhållna cykelvägar.
• Jämställd och jämlik snöröjning och sandning – prioritera fotgängare.
• Inrätta en ”gör det själv-verkstad” för cykelreparationer.
• Vänsterpartiet vill verka för en förbättrad samordning av varutransporter i
innerstaden.
• Detta i sin tur bidrar till bättre luft och minskad buller.
Bra kollektivtrafik är viktigt i Linköpings kommun. Den är gynnsam ur miljösynpunkt och motverkar den ökande privatbilismen. Den är också en rättvisefråga framförallt eftersom det huvudsakligen är kvinnor, utan bil som utnyttjar
den. Det är numera landstingets kollektivtrafiknämnd som sedan 2012 övertagit
ansvaret över kollektivtrafiken men Vänsterpartiet vill arbeta för ett försök med
avgiftsfri kollektivtrafik inom Linköpings kommun. Vi vill se högre turtäthet i
kollektivtrafiken och kunna ge gratis busskort till alla skolbarn. Vänsterpartiet
ser också positivt på att ett särskilt stråk för bussar och spårbunden kollektivtrafik byggs. Kommunen har ensam rådighet över nya detaljplaner och kan på
så vis se till att bra vägar för cykel- och kollektivtrafik planeras in på ett tidigt
stadium i nya bostadsområden.
Vänsterpartiet vill inte se fler stora väginvesteringar och nya externa köpcentra inom kommunens gräns. Sådana investeringar gynnar enbart ökad bilism
och är ur miljösynpunkt inte hållbara då de på olika vis leder till ökade utsläpp.
Vänsterpartiet ser däremot positivt på att kommunen fortsätter satsa på utökade
och bilfria cykelstråk. Ett mer omfattande vintervägsunderhåll är en klimatsmart
åtgärd som gör att fler kan och vill cykla hela året om. Möjligheter till bättre
cykelparkeringar, så nära målpunkten som möjligt, är en självklarhet i
Vänsterpartiets vision
Biologisk mångfald
• Vänsterpartiet vill värna den biologiska mångfalden både på kort och lång
sikt.
• Vänsterpartiet vill bevara parker och grönområden så långt det är möjligt då
nya bostadsområden byggs.
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• Vänsterpartiet vill att Tinnerö eklandskap ska bevaras i ett så orört skick som
möjligt.
• Vänsterpartiet anser att inga dispenser ska ges från strandskyddet i tätt
bebyggda områden.
Bevarandet av den biologiska mångfalden är viktig framförallt när invånarantalet i kommunen växer. Människor har ett behov av rekreation i parker och
grönområden så nära bostaden som möjligt Nya och expanderande verksamheter behöver större ytor och det finns en risk att park- och grönområden då
försvinner. Den fysiska planering som görs bör därför alltid redovisa mer än ett
alternativ, och ge beskrivningar av kort- och långsiktiga konsekvenser för såväl
bebyggelse och infrastruktur som ekologiska samband. Samhällsplaneringen
som sker nu måste ses i ett långt tidsperspektiv. Staden och landsbygden
inrymmer kultur- och naturarv som måste förvaltas klokt. Kommande generationer måste också fortsättningsvis få möjlighet att uppleva en unik artrik natur.
Natur- och kulturreservatet Tinnerö eklandskap, som varit boplats redan för
tusentals år sedan, är ett gott exempel på detta och bör därför bevaras i ett så
orört skick som möjligt.
Vänsterpartiet anser att inga dispenser ska ges från strandskyddet i tätt
bebyggda områden. Här väger alltid allmänhetens intresse för tillgång till
strandnära områden tyngre än den enskildes.
Om bolag som ägs av kommunen

• De kommunala bolagen är viktiga för social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet – värna fortsatt ägande.
• Återinvestera AB Stångåstadens vinster i bolagets verksamhet: bygg mera
och håll hyrorna nere.
• Självkostnadsprincip för lokaler som används i kommunens verksamheter.
De kommunala bolag vi har idag i Linköpings kommun har etablerats och
byggts upp med hjälp av vårt gemensamma kapital. Vänsterpartiet värnar om ett
fortsatt kommunalt ägande av Tekniska Verken, AB Stångåstaden och övriga
bolag. Kommunfullmäktiges – ägarens – uppdrag och direktiv till bolagen är
viktiga politiska styrmedel, och kan användas så att kommunen utvecklas
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Vänsterpartiet arbetar för att
vinstintresset inte ska vara det primära i de kommunala bolagen, istället ska
hyror och priset på tjänster hållas nere. Vi har också som mål att allmänheten
ska ha så stor insyn som möjligt i de kommunala bolagen.
Stångåstaden är en viktig aktör när det gäller bostadsförsörjning, men kan
inte ensamt ansvara för att de som vill flytta till kommunen också kan hitta en
bostad att hyra. Långt ifrån alla vill eller kan äga sin bostad, fler hyresrätter
behövs. Vänsterpartiet anser att kommunen ska avstå från ett överuttag av vinst
från bolaget och därmed lämna utrymme för återinvesteringar och motverka
hyreshöjningar. Med nuvarande lagstiftning kan ägaren kräva att hälften av en
reavinst från fastighetsförsäljning förs över till ägaren. Vänsterpartiet anser att
de vinster som görs ska användas för att investera i nybyggda och nyförvärvade
bostäder i bra lägen, det vill säga stanna kvar i företaget. De bostäder som
byggdes under miljonprogrammet står inför ett omfattande upprustningsbehov.
Varje krona som kan satsas där i stället för att delas ut som vinst till ägaren
behövs för att motverka hyreshöjningar.
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Tekniska Verken förser en stor andel av kommunens invånare med el och
värme, och tar hand om avfall och avloppsrening. Bolaget är förutom en
producent av nyttigheter också en viktig aktör när det gäller miljön. Taxorna är i
jämförelse med andra kommuner förmånliga samtidigt som bolaget ger ägaren
en bra ekonomisk vinst. Kommunens ägande ska fortsätta att vara långsiktigt.
Lejonfastigheter äger huvudsakligen lokaler för skolor, förskolor och
äldreboenden. Verksamheter som finansieras med skattemedel ska inte sättas in
i ett ekonomiskt kretslopp som innebär att en del av de medel som är avsedda
för exempelvis skolor indirekt ska skickas tillbaka till den kommunala ägaren
som vinstutdelning. Här ska en självkostnadsprincip gälla, totalt sett ska lokaler
som används i kommunens verksamheter inte ge vinster. Eftersom detta bolags
”kunder” är kommunen själv finns heller inget behov av en omfattande reklam.
Linköpings kommun kan genom fastighetsbolaget S:t Kors erbjuda lösningar
som underlättar för nya större eller mindre företag att etablera sig i staden och
bidrar därigenom till nya arbetstillfällen. Inte minst för nya företag är flexibla
lösningar vad gäller lokaler av vikt. Vinstkravet på detta bolag ska vara lågt –
den kommunala vinsten är de skatteintäkter som uppkommer genom att de som
arbetar i företagen också har möjlighet att bosätta sig i kommunen.
Linköping är en stor stad med en stor omgivande landsbygd

• Linköpings kommun ska ha en aktiv dialog med invånarna på landsbygden
för att identifiera behov och lösningar.
• Satsa på landsbygdskolor.
Linköpings kommun har 150 000 invånare, av dem bor drygt 70 % i staden och
ytterligare 15 % i en större tätort. Ungefär var sjunde kommuninvånare är alltså
bosatt på landsbygden eller i en liten tätort med mindre än 1000 invånare. Mer
än en tredjedel av alla barn och unga i förskole- och skolåldern (0–19 år) bor
utanför staden.
En landsbygdsbo har samma behov som en stadsbo: förskola och skola,
omsorg för personer med funktionsnedsättning och gamla, kulturaktiviteter,
mataffär, bibliotek, kollektivtrafik, infrastruktur (vägar, telefoni och bredband),
motionsanläggningar, möteslokaler …
Landsbygdsbor är i långt högre grad än stadsbor företagare. Till en del
förklaras det av att jord- och skogsbruk drivs i företag, men dessa näringar står
endast för en femtedel av arbetstillfällena. Ett företag som finns på landsbygden
är beroende av fungerande kommunikationer för att nå, och kunna nås, av sina
kunder. Detsamma gäller även för hemtjänst och omsorg!
För en liten ort, och för landsbygden omkring den, bidrar förskola och skola
(F–3; F–6) till att en ort är attraktiv att flytta till. På landsbygden finns vanligen
endast en skola att välja på i närområdet, och en bra sådan är en av faktorerna
som bidrar till utveckling av bygden. De äldre barnen och tonåringarna på
landsbygden är beroende av väl fungerande skolskjutsar och kollektivtrafik till
större orter för sin vardag, såväl skola som fritid.
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