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Visionen om ett jämlikt Linköping  

I Vänsterpartiets Linköping finns plats för alla. Vi har skapat ett jämlikt samhälle fritt från 
orättvisor, våld och rasism. Det är en trygg kommun där våra barn växer upp och får den 
kunskap som behöver för att möta framtiden. Kommunens personal har en hållbar arbetsmiljö 
och en lön som går att leva på. Våra äldre får den omsorg och stöd som de vill ha och 
behöver.  

I ett jämlikt samhälle kan vi inte acceptera att löner dumpas och hyror höjs pga. 
lyxrenoveringar. Vilka möjligheter du har idag bestäms till stor del utifrån storleken på din 
plånbok, ditt kön och ditt ursprung. Hur det går för dig i skolan påverkas av dina föräldrars 
utbildningsbakgrund. Skolan i Linköping lider av resursbrister och elever som behöver mest 
hjälp och stöd får det inte och kommer efter i utbildningen. Därför måste politiken ändras. Vi 
behöver ge alla linköpingsbor samma chans till ett gott liv.  

En stark och bra välfärd som drivs av kommunen och inte vinstdrivande bolag är fundamentet 
i ett jämlikt samhälle. Det omfördelar resurser från rik till fattig, mellan faser i livet och 
mellan olika delar av kommunen. Det handlar mycket om resurser – en stark välfärd kräver 
utbildad personal, tillräcklig bemanning och anständiga löner. De senaste decenniernas 
kortsiktiga politik med ett marknadsinspirerat synsätt har gett dålig samordning i välfärden 
och begränsat personalens möjlighet att göra sitt jobb. För oss är det väldigt enkelt: välfärden 
är till för medborgarna – inte för att ge vinst åt ägare.  

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti som bygger på en 
ekologisk grund. Feminismen och socialismen är två ideologier som kompletterar och 
förstärker varandra. Tillsammans gör de det möjligt att förstå hur makt, resurser och frihet 
fördelas orättvist i samhället och vad vi måste göra för att ändra på det.  

Vi är feminister för att kvinnor ska ha samma möjlighet som män att påverka samhället och 
sina liv. Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som är både möjliga och 
nödvändiga. Jämställdhet ska därför genomsyra alla verksamheter och kommunen ska jobba 
med ett jämställdhetsperspektiv. Alla linköpingsbor ska oavsett kön ges lika villkor och 
resurser.  

Vi behöver ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle. För att det ska vara möjligt är det 
viktigt att Linköpings kommun möjliggör för det här arbetet. Kommunen ska jobba för att 
göra sin egen verksamhet så klimateffektiv som möjligt. Kommunen har också ett ansvar att 
möjliggöra för medborgarna att minska sitt klimatavtryck. Det är i en samverkan som vi kan 
göra en riktig skillnad för klimatet. 

Linköping behöver en politik som håller ihop samhället. En politik för jämlikhet, som ser till 
att människor möts istället för dras isär. Vänsterpartiet går till val som ett självständigt parti. 
Vi är det självklara valet för alla som vill se mer vänsterpolitik som leder till ett jämlikare 
Linköping med en starkare välfärd.   

 

 



Allas rätt till en bra start i livet  

Idag är det tydligt att alla barn inte får samma chans att lyckas i skolan. Det är orättvist och 
oacceptabelt. Linköpings barn och unga förtjänar bättre.  

Varje förälder ska känna sig trygg med att välja den skola som ligger närmast. Alla skolor i 
Linköping ska vara lika bra. Därför ska varenda skattekrona gå till verksamheten och inte ner 
i fickorna på riskkapitalister. Därför vill vi inte tillåta några vinstdrivande skolor i vår stad. 

Vänsterpartiet vill skapa ett jämlikt samhälle där alla, oavsett förutsättningar, kan leva ett gott 
liv. Skolan kan inte på egen hand avskaffa klassamhället, men den kan jämna ut skillnaderna 
så att alla barn får en bra start i livet. Därför behövs det rejäla satsningar och fördelning av 
resurser efter behov.  

 

Vänsterpartiet Linköping vill:  

Övergripande skola, förskola och fritids  
 Öka resurserna till förskola, skola och fritids  

 Fördela resurserna efter behov för att alla barn ska mötas utifrån deras 
förutsättningar.  

 Öka personaltätheten på skola, förskola och fritids  

 Att förskola, skola och fritids ska jobba medvetet med trygga och tillgängliga 
miljöer. 

 Att all personal som jobbar i vår pedagogiska verksamhet ska utbildas i genus, 
jämställdhet och normer.  

 Att våra pedagogiska verksamheter ska jobba med värdegrundsarbete för att 
motverka t ex mobbing, rasism, sexism, homo- och transfobi.  

 Att inga dolda avgifter ska finnas på förskolan, fritids och i skolan.  

 Öka samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola, för att på bästa sätt 
kunna hjälpa och stötta familjer under längre eller kortare perioder.  

 Se till så det kommer in fler kompetenser i den pedagogiska verksamheten som 
skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare, lärarassistenter, kuratorer, 
studievägledare, administratörer, elevassistenter och barnskötare. För en bra 
skolmiljö är all personal nödvändig. 

Förskola 

 Utöka tiden för barn till arbetslösa och föräldralediga till 30 timmar i 
veckan.  

 Minska barngrupperna så alla barn får den tid de behöver med 
pedagogerna.  

 Att alla förskolor ska ha moderna och pedagogiskt anpassade lokaler och 
gårdar. 

 Bygg fler förskolor.  
 



Grundskola 

 Minska antalet elever per lärare genom att öka personaltätheten. 

 Att alla ska få tillgång till läxhjälp i skolan.  

 Inför feministiskt självförsvar för tjejer i skolan.  

 Bygg fler skolor.  

Fritids 

 Ge alla barn mellan 6 till 12 år plats på fritidshem om så önskas.  

 Utöka samarbetet mellan skola och fritids.  

Gymnasium och Vuxenutbildning 

 Jobba aktivt för att ungdomar av olika kön, bakgrunder och studievana 
möts genom att blanda praktiska och teoretiska program.  

 Stärka de yrkesförberedande programmen genom att satsa på samverkan 
med arbetslivet.  

 Att kommunen ska ha en särställning inom den kommunala 
vuxenutbildningen och erbjuda ett stort utbud av behörighetsgivande 
kurser.  

 Garantera SFI av en hög kvalitet genom att undervisningen bedrivs i 
kommunal regi.  
 



Linköping som arbetsgivare  

Linköpings kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. De anställda är kommunens 
främsta resurs. Det ska vara en självklarhet att kommunen erbjuder löner som går att leva på, 
trygga anställningsvillkor, möjligheten att påverka och utvecklas i sitt arbete. Även vid 
upphandlingar av tjänster ska de här kraven tas med. Vi kan inte låta personal i 
kommunalverksamhet delas upp i olika lag med olika förutsättningar. Det är inte bara en 
rättvisefråga utan också en förutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera 
personal i framtiden och upprätthålla en god välfärd för linköpingsborna.  

 

Vänsterpartiet Linköping vill: 

 Höja kvinnors löner. Vi vill att lönediskrimineringen mellan kvinnor och 
män ska upphöra.  

 Att alla chefer i kommunen ska utbildas inom antidiskriminering utifrån 
ett arbetsgivarperspektiv.  

 Öka inflytande och medbestämmandet för kommunens anställda på 
arbetsplatsen.  

 Införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i flera av kommunens 
verksamheter, som t ex. förskola, omsorgen och socialtjänsten.  

 Att säkerhetsställa kompetensförsörjningen i kommunen genom 
utbildning och rekrytering till yrken med kommande personalbrist, som t 
ex. förskollärare, undersköterskor och socionomer.  

 Införa Vita jobb- modellen i Linköping.  

 Att Linköpings kommun vid tjänsteupphandlingar ställer krav på att 
personalen skall erbjudas heltidsanställningar. 

 Att kommunen vid upphandlingar av varor och tjänster gör uppföljningar 
för att säkerhetsställa att leverantörer följer upprättade kollektivavtal, 
betalar skatt och avgifter samt inte har kopplingar till skatteparadis. 

 Slopa karensdagen för personalen i förskolan.  

 Rusta upp kommunens byggnader för att förbättra arbetsmiljön.  

  



En jämlik fritid med ett levande föreningsliv 

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. Stöd till föreningar 
som fokuserar på breddidrott för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning 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.  

Kulturen är en viktig del i utvecklingen av såväl vårt samhälle som oss som individer. Kultur 
lär oss ett kritiskt tänkande men också en öppenhet mot världen och allt den har att erbjuda. 
Kulturen ökar dessutom livskvaliteten genom upplevelser, insikter och delaktighet. Därför är 
det viktigt att linköpingsborna erbjuds olika möjligheter att skapa och utöva kultur.  

 

Vänsterpartiet Linköping vill: 

Idrott och fritid 

 Inför en avgiftsfri Idrottsskola.  

 Att kommunen och föreningsliv samarbetar för att kunna erbjuda alla linköpsbor en 
aktiv fritid. Tillgång till billiga lokaler och generösa bidrag kan hålla avgifterna nere.  

 Att det ska finnas idrottshallar i alla delar av vår kommun.  

 Satsa på spontanidrotten genom att rusta upp aktivitetsplaner, bygga hinderbanor och 
utegym i våra stadsdelar och större kommundelar.  

 Att alla föreningar, som får stöd av kommunen, ska visa hur de arbetar mot 
diskriminering och sexuella trakasserier.  

 Att ekonomiskt stöd från kommunen ska framförallt gå till föreningar som erbjuder 
breddidrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättningar.  

 Att det byggs en modern simhall som fungerar för bad, simning och idrott hellre än 
skrytbyggen.  
 

Kultur 

 Gör Kulturskolan avgiftsfri.  

 Att barn och unga ska kunna låna instrument på en instrumentbank.  

 Upprätta öppna graffitiväggar i flera delar av kommunen.    

 Att barn och unga ska få smycka stadens gång- och cykeltunnlar tillsammans med 
konstnärer, för att öka känslan av delaktighet.  

 Verka för fler musikscener och replokaler i kommunen.  

 Bygga fler utescener som kan användas av kommunens föreningsliv.  

 Stimulera våra studieförbund och ha generösa anslag.  



 Att alla föreningar, som får stöd av kommunen, ska visa hur de arbetar mot 
diskriminering och sexuella trakasserier.  

 Att biblioteken ska vara kommunala. 

 Att alla kommunens bibliotek har generösa öppettider.  

 Att behovet av nya bibliotek utreds i takt med att nya stadsdelar växer fram i 
kommunen.  
 
 

  



En jämlik välfärd  

Idag finns det stora skillnader mellan människor i Linköping. Vänsterpartiet vill se ett jämlikt 
och sammanhållet samhälle. I en kommun där vi litar på varandra ökar även tryggheten. Vi 
vill därför minska de sociala skillnaderna mellan människor. Vi tror på ett samhälle där alla 
har lika värde oberoende ålder, kön eller köns uttryck, etnicitet, sexuell läggning 
sysselsättning, funktionsnedsättning och funktionsnedsättning eller sjukdom.  

För att upprätthålla en god samhällsservice behöver vi fler som arbetar i välfärden. Vi behöver 
se till att det finns resurser för att anställa fler och skapa goda arbetsvillkor som lockar fler att 
vilja arbeta inom välfärden i Linköpings kommun.  

Vänsterpartiet Linköping vill: 

Socialt stöd  

 Att socialtjänsten ska vara den trygghet där när en behöver stöd och hjälp.  

 Öka stödet till kvinno- och tjejjourer.  

 Verka för att mäns våld mot kvinnor får ett slut genom att jobba aktivt på olika nivåer 
genom att motverka destruktiva maskulinitetsnormer.  

 Inte att några barn ska leva i fattigdom. Vi vill halvera barnfattigdomen till 2020.  

 Säkerhetsställa att inga barnfamiljer vräks genom en god samverkan mellan 
socialtjänst och budget- och skuldrådgivare.  

 Satsa på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter där barn från olika bostadsområden möts.  

Äldreomsorg och särskild omsorg 

 Återkommunalisera särskilda boenden för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning.  

 Avskaffa LOV. LOV kostar mer än det ger. Våra skattemedel kan användas bättre.  

 Erbjuda modersmålsstöd inom äldreomsorgen. 

 Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen för en ökad kontinuitet och kvalitet för 
de äldre.  

 Satsa på verksamhet och aktiviteter för äldre som bryter ensamhet och förbättrar den 
psykiska hälsan.  

 Öka kunskapen kring våld mot kvinnor hos äldre och personer med 
funktionsnedsättning.  

 Ökad byggnadstakt av gruppbostäder.  

 Utöka stödet och avlastningen för anhörigvårdare.  

 Rätt till minst 2 timmar egen tid/vecka inom äldreomsorgen. 

 Ge personal och brukare inom hemtjänsten mer frihet att utforma insatserna 
tillsammans utan snäva biståndsbeslut.  



En kommun för alla  

Vänsterpartiet vill se levande stadsdelar, större tätorter och landsbygd. Närhet till kommunal 
service, natur, lekplatser och mötesplatser är viktigt för oss alla.  

En kommuns utformning uppstår inte ur tomma intet utan det planeras och genomförs utifrån 
politiska beslut. Vänsterpartiet vill ta ansvar för hela Linköpings kommun. Genom god 
samhällsplanering kan vi motverka segregation och öka tillgängligheten för alla.  

Staten har ett stort ansvar för bostadspolitiken och kan göra mer än för närvarande, men 
staden bör också driva på för produktion av fler hyresrätter med rimliga hyror. Staden kan vid 
markanvisningar skriva in att ett visst antal bostäder ska vara hyresrätter och ge allmännyttan 
direktiv om vad en nybyggd lägenhet får kosta.  

Ett socialt hållbart samhälle bygger för alla människor. För att vi ska ha möjlighet att planera 
nya och moderna bostäder och stadsdelar och tätorter behöver vi tillsammans ta tillvara på 
allmännyttan, inte minska beståndet utan förvalta och utveckla det vi har. 

Att samhällets utformning och vår boendemiljö påverkar oss och vår hälsa är känt. Hur vi 
förflyttar oss, var vi arbetar, hur vi umgås och när påverkas av kommunens utformning och 
formar våra liv. Politiska beslut lägger grunden för hur våra bostadsområden och offentliga 
rum planläggs och bebyggs: bokstavligen hur vi bygger vårt framtida samhälle.  

Vänsterpartiet Linköping vill:  

Bostäder 

 Bygga fler och billigare hyresrätter både i staden och på landsbygden. 
 Införa konceptet Vänsterhyror inom AB Stångåstaden.  
 Ställa krav på AB Stångåstaden kring boinflytande vid renoveringar för att undvika att 

människor ska behöva lämna sina hem på grund av lyxrenoverningar.  
 Att utförsäljningen av allmännyttan upphör.  
 Ge klimatrådgivning till samtliga fastighetsägare i kommunen.  
 Att parker och grönområden bevaras så långt det är möjligt då nya bostadsområden 

byggs. 

 

Stadsplanering 

 Se ett tydligare feministiskt perspektiv i stadsplaneringen.  
 Jämställd och jämlik snöröjning och sandning – prioritera fotgängare. 

 

 Att våra gemensamma ytor ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning.  
 Att centrum ska vara en levande mötesplats som bjuder in människor att mötas och 

umgås. Därför vill vi satsa på olika reaktionsytor och fler sittplatser.  
 Införa en bilfri innerstad. 
 Prioritera cykel och gångvägar. Vi vill bygga ut cykelvägnätet, fler cykelparkeringar- 

och garage, cykelservicestationer och fler separata gång- och cykelbanor.  
 Ta bort avgiften för offentliga toaletter.  



 

 

Kollektivtrafik 

 Satsa på en väl utbyggd kollektivtrafik som ger hållbara transporter i hela kommunen.  
 Verka för att kommunen gör försök med avgiftsfri kollektivtrafik.  
 Sänka taxorna för kollektivtrafiken och på sikt införa avgiftsfri kollektivtrafik.  
 Likställa färdtjänsttaxan med vanlig bussbiljett. Det ska inte kosta mer för personer 

med funktionsnedsättning att åka kollektivt.  

  



En jämlik framtid 

Vi måste ändra vårt sätt att leva på planeten jorden, för att på så sätt kunna behålla ett värdigt 
liv här. Linköpings kommun har en viktig uppgift i att begränsa den påverkan vi har på miljön 
och på klimatet. De redskap som står till buds är möjligheten att förändra människors vanor 
för transporter och konsumtion, samtidigt som den förändringen också måste omfatta 
kommunen som konsument och aktör.  

Linköpings kommuns målsättning är att vara koldioxidneutralt år 2025. Dock gäller detta 
enbart den koldioxid som släpps ut i kommunen, vilket ger en missvisande bild av utsläppen. 
För att på riktigt göra skillnad i hur mycket koldioxid som släpps ut i atmosfären så måste 
även de utsläpp vi orsakar på andra platser reduceras till ett minimum. Den energikrävande 
produktionen som sker externt kan reduceras genom smartare inköp av teknisk utrustning, 
längre användningsperiod för kommunens bilflotta och övergång till vegetarisk mat som norm 
i kommunal bespisning.  

 

Vänsterpartiet Linköping vill: 

 Inrätta en återbruksgalleria där linköpingsbornas använda saker kan få nya ägare.  
 Värna den biologiska mångfalden både på kort och lång sikt. 
 Tillsätta en utreda hur Linköpings kommun ska kunna övergå till en mer cirkulär 

ekonomi. 
 Att ägardirektiven för de kommunala bolagen ska justeras för att utgå från ett 

hållbarhetsperspektiv.  
 Minimera byggandet på åkermark och värna strandskyddet.  
 Sätt upp solcellspaneler på kommunägda byggnaders tak. 
 Att kommunen ska satsa på att samordna och använda klimatsmarta transporter.  
 Göra innerstaden bilfri.  
 Att Linköpings kommun ska kräva och jobba för att Vätterns vatten ska skyddas.  
 Utreda hur bilflottan kan användas fler år innan utbyte. 
 Utreda hur personbunden teknisk utrustning, så som mobiltelefoner, kan användas 

under längre tid innan utbyte. 
 Övergå till vegetarisk mat som norm i kommunens bespisningar.  

 

 


