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Visionen om ett jämlikt Linköping
I Vänsterpartiet vet vi att vi måste åstadkomma en annan värld. Det går
inte att fortsätta överutnyttja jorden och varandra. Genom solidaritet, med
naturen, med djuren och med våra medmänniskor, vill vi skapa en annan
värld, ett att annat Linköping.
Vänsterpartiets budget utgår ifrån de pelare på vilken partiets politik vilar:
Socialism, Feminism och Ekologi. Vi vill omfördela pengar, från de som
har mycket, till de som behöver mycket. Från det som ger koldioxidutsläpp,
till det som ger livskvalitet. Det finns inte plats för allt. I en stad där
partikelhalterna utgör hälsohot, vill vi begränsa biltrafiken och öka
möjligheterna för folk att gå, rulla, leka och sitta. I en kommun där
åkermarken är bland den bästa i landet, vill vi satsa på det närproducerade,
ekologiska. I en värld där den beräknade livslängden sjunker hos
arbetarklassens kvinnor, vill vi sänka heltidsmåttet. Alla ska leva goda liv.
Inte bara rika, inte bara män, inte bara människor.
Vi har ett gemensamt ansvar att skapa en kommun i balans. De som lever
här ska leva goda liv. De som lever här veta att den här kommunen skapar vi
tillsammans. Individ för individ, som en helhet.
Om man arbetar i Linköpings kommun så ska man veta att kommunen är en
arbetsgivare som tillser goda och hälsosamma arbetsplatser, där man
utvecklas som människa och där man får en lön man kan leva på, utan att
tvingas till förtidspension för att jobbet är hårt. Det kan låta som en
självklarhet, men det är inte det. Istället ser vi hur de som arbetar i
omsorgen, förskolan, skolan och socialtjänsten vittnar om att jobbet är hårt,
lönen låg och mycket återstår innan heltidsmåttet är rimligt och rätten till
heltid en självklarhet. Vi vet att vi genom att satsa på de som arbetar med
linköpingsbor också satsar på barnen i våra förskolor och skolor, de som
behöver socialtjänstens stöd och de som behöver kommunens
omsorgsverksamhet. Genom att göra allt som krävs för att tillse goda
arbetsvillkor, så tillser vi behovet av kontinuitet, gott bemötande och korta
ledtider. Vi har en genuin tro på att den som är nöjd med sitt jobb gör ett bra
jobb och stannar länge på sin arbetsplats.

En jämlik start
Vänsterpartiet vill skapa ett jämlikt samhälle där alla, oavsett
förutsättningar, kan leva ett gott liv. Det sociala arvet måste brytas för att
inte fattigdom, ohälsa och utsatthet ska föras vidare från föräldrar till barn.
Nyckeln till att bryta det sociala arvet är utbildning. Linköpings kommun
ska därför erbjuda alla barn en god pedagogisk vardag och se till att inte en
enda unge blir utan förutsättningar för att klara grundskolan. Barnomsorg
och skola har också ett stort ansvar för att utjämna de sociala skillnader som
uppstår till följd av barnfattigdom. Genom att barnens pedagogiska vardag
befrias från dolda avgifter och blir tillgänglig för alla barn så byggs trösklar,
mellan de som har, och de som inte har, successivt bort.
Tidiga insatser är sociala investeringar
En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn goda
förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som
krävs för att leva ett gott liv. Rätt form av tidiga och synkroniserade insatser
från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa och andra
sociala problem.
Barns förutsättningar att lyckas i livet påverkas av en mängd faktorer,
såväl ärftliga och miljömässiga, som enskilda livshändelser. Samhället
försöker genom en rad olika insatser att kompensera för dessa olika
förutsättningar. Att så tidigt som möjligt hjälpa barn och unga som har
problem är bra för barnen, familjen och för samhället.
För att barn och unga ska klara sin skolgång krävs att var och en får
tillgång till de resurser som krävs. Att klara skolan innebär att ungdomarna
får med sig de kunskaper som gör att de står väl rustade för livet utanför
skolan.
Rätt till förskola
Barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha samma rätt som alla andra
barn att få vara i förskolan. När det kommer ett nytt barn i familjen så
behöver det äldre syskonet mer än någonsin sin trygghet i förskolan
tillsammans med andra barn och vuxna. Enligt FN:s barnkonvention så ska
samhället alltid sätta barnens bästa i första hand. Utbildning är ett område
där samhället måste värna om barnen, här har förskolan en viktig roll i att
lägga grunden inför framtida skolgång.

Vänsterpartiet anser därför att alla barn ska beredas möjlighet att vistas 30
timmar i förskolan varje vecka. För att detta ska vara genomförbart måste
barngrupperna minskas i storlek och personaltätheten öka. Införandet av 30
timmars förskola bör ske successivt i takt med att förskolan har kapacitet att
införa detta med bibehållen kvalitet.
Alla barn i Linköpings kommun ska ha rätt till pedagogisk verksamhet.
För de barn som tillfälligt vistas i Linköpings kommun så ska tillfälle ges att
ta del av pedagogisk verksamhet. Det gäller även i de fall då föräldrarna är
fattiga EU-medborgare som kommer till kommunen för att hitta arbete eller
för att tigga. Alla förskolor i kommunen ska hålla jämn och god standard.
För att det ska vara möjligt måste utrymme ges för att se över såväl
inomhus- som utomhusmiljöer regelbundet.
- Alla barn ska ges möjlighet att ta del av förskolans pedagogiska
innehåll. Barn vars vårdnadshavare står utanför arbete och studier
skall beredas plats på förskola 30 timmar per vecka.
- Inventera kommunens förskolor och åtgärda bristande underhåll i
inom- och utomhusmiljöer.
Rätt till en pedagogisk fritid
De flesta barn har tillgång till fritidsverksamhet efter skolan. Denna är
dock villkorad av att ens vårdnadshavare arbetar eller studerar. De barn vars
föräldrar står utanför arbetsmarknaden är också de barn som har lägst
ekonomisk standard. Då de flesta organiserade fritidsaktiviteterna för barn
kostar pengar så blir en del barn helt utan strukturerad fritid. Vänsterpartiet
anser att alla barn ska ha samma rätt till en strukturerad fritid och anser
därför att plats på fritidshem ska vara en rättighet för barn upp till 12 års
ålder.
-

Alla barn mellan 6 och 12 år ska beredas plats på fritidshem när så
önskas.

Rätten att välja sin könsidentitet och att värna sin integritet i
skolan
Varje människa ska äga rätten att definiera sig själv. Linköpings skolor
ska arbeta för att värna alla elevers rätt till sin könsidentitet. Som en del i det
arbetet ska könsneutrala omklädningsrum erbjudas.
-

Samtliga lokaler där ombyte sker ska kunna tillgodose behovet av
könsneutrala omklädningsrum.

Rätten till jämlik elevhälsa
Elevers rätt till god hälsovård styrs idag av vilken skola man går på. Det är
inte acceptabelt att elever i en kommun som Linköping inte ges likvärdig
rätt till elevhälsovård. Den ojämlika hälsovården visar sig i möjligheten att
få träffa legitimerad elevvårdspersonal när man behöver. Vänsterpartiet
anser att elevhälsan behöver ses över och byggas ut. För att åstadkomma
detta på ett jämlikt sätt som främjar hälsa, anser vi att organiseringen ska
centraliseras och att mottagning av elever ska kunna ske såväl på de
enskilda skolorna som på annan, separat mottagning. På det sättet ökar
elevens möjlighet till integritet, personalens möjlighet till kompetenshöjning
och samverkansmöjligheterna mellan kommun, region och andra aktörer.

-

En utredning initieras för att se över hur elevhälsan ska göras jämlik
och hur personalens långsiktiga kompetens ska kunna tillgodoses.

Ett jämlikt liv
Rätten till en sund arbetsmiljö
Sjukfrånvaron i barnomsorg, äldreomsorg och hemtjänst är stor och
trenden går åt fel håll. Personal sliter med en tuff arbetsmiljö och knappa
resurser. Risken att utsättas för infektionssjukdomar är stor. Den som
smittas på jobbet ska inte själv få ekonomiskt lidande till följd av smittan.
Idag är möjligheterna att göra smittad personal rättvisa, kringskurna av
lagstiftning. Det behöver ändras. I väntan på det anser Vänsterpartiet att
kommunen ska lösa problemet så som regioner i dagsläget gör när
sjukvårdspersonal smittas.
-

Linköpings kommun ska ta fram en plan för hur karensavdraget ska
kompenseras om personal smittas på jobbet.

Jämställda löner och arbetsvillkor
Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den
kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor upphör. Vi kan
göra mycket på kommunal nivå, då 80 procent av de anställda inom
kommuner och landsting är kvinnor. Vänsterpartiet stödjer de fackliga
kraven för höjda lägstalöner och befattningslöner. Lika lön för likvärdigt
arbete är vårt mål. Det är idag en realitet att många inte kan leva på sin lön
och att klassklyftorna ökar. Med bättre villkor och höjda löner för de lägst
avlönade i kommunen ökar trycket för att även den privata omsorgssektorn
höjer sina löner. Lönerna för yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden
och barnskötare är bland de lägsta på hela arbetsmarknaden. Det utgör ett
konstant hinder för att nyrekrytera och att behålla personal i kritiska
verksamheter. Genom en rättvisare lönesättning ökar jämlikheten och
Linköpings kommun får lättare att rekrytera den personal som behövs.
Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler områden än
lönen, det handlar om vilka som får arbetskläder, har de tryggaste
anställningarna och har karriärmöjligheter. Vi vill att Linköpings kommun
ska vara en feministisk arbetsgivare som aktivt synliggör och motverkar
könsorättvisorna i arbetet.
-

Lika lön ska ges för likvärdigt arbete. Linköpings kommun ska ta
fram en plan för att komma till rätta med rådande löneorättvisa.
Lägstalöner ska höjas med hjälp av punktsatsningar. Linköping ska
bli löneledande för vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare.
Arbetskläder och skor för inom- och utomhusbruk till
förskolepersonalen.

Bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden
På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon
diskriminering. Personalens sammansättning ska prägla det omgivande
samhället. Vänsterpartiet anser att flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet
ska ses som en merit vid anställningar. Personalen, framförallt cheferna, ska
få utbildning i diskrimineringsfrågor. Linköpings kommun ska vara en
förebild när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättningar.
Arbetstidsförkortning på försök
Många anställda i Linköpings kommun arbetar inom omsorgssektorn. Det
kan vara ett fysiskt eller psykiskt tungt arbete där många tvingas till
deltidsarbete för att orka. Vänsterpartiet anser att alla ska orka arbeta heltid,
men anser därmed att det nuvarande heltidsmåttet inte är lämpat för dem
som har de mest krävande arbetena. Under budgetperioden vill vi således
inleda försök med sex timmars arbetsdag. Till att börja med vill vi påbörja
ett försök med sex timmars arbetsdag för förskolepersonal, socialsekreterare
inom socialkontoret, och personal på ett kommunalt äldreboende. Delade
turer ska fasas ut under budgetperioden. I takt med att utförarna inom
omsorgen blir färre underlättas detta.
-

Försök med sextimmars arbetsdag
Delade turer inom omsorgsyrkena fasas ut

Upphandling
Offentlig verksamhet upphandlar idag tjänster och varor till mycket stora
belopp. För att dessa pengar inte ska gå från det offentliga till privata ägare
utan att göra nytta, krävs politisk styrning. Vi kan, genom vårt sätt att styra
upphandlingar göra världen mer klimatsmart, mer jämställd och vi kan
verka för en rättvisare arbetsmarknad. Vänsterpartiet anser att det är dags för
kommunen att våga ta sitt ansvar som konsument och upphandlare.
Linköpings kommun köper varje år varor och tjänster för stora summor. I
rollen som inköpare finns det stora möjligheter att ställa krav på
leverantörerna för att främja jämställdheten i samhället. Upphandling sker i
strikt reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och
lagen om valfrihetssystem (LOV). Dessa lagstiftningar är i sig
problematiska men då det är dessa som reglerar offentlig sektor är det också
dessa som man får förhålla sig till och i den mån det går främja en positiv
samhällsutveckling.
Lagstiftningen ger dock upphandlande myndigheter möjlighet att ställa
olika krav på leverantören utöver själva tjänsten eller varan. På

miljöområdet har kommuner och landsting kommit en bit på vägen. När det
gäller att ställa krav på jämställdhet och krav på heltid finns mycket stora
utvecklingsmöjligheter.
De krav som kan ställas på leverantörer är bland annat att de har en
framtagen jämställdhetspolicy, aktivt arbete med jämställdhetsintegrering,
att man tydligt visar att man följer gällande lagstiftning, visar på kunskap
och kompetens inom området och så vidare. Att ställa krav på jämställhet
vid upphandlingar är en liten del i ett större arbete. Vänsterpartiet anser att
jämställdhet är en faktor som fortlöpande ska beaktas inom upphandling.
-

Krav på rätt till heltid vid upphandling ska ställas där så är
applicerbart.
Krav på att det finns en jämställdhetspolicy och ett aktivt
jämställdhetsarbete hos företagen som kommunen upphandlar
tjänster och varor från.

Vita jobb
Den ekonomiska brottsligheten omsätter varje år miljardbelopp. En del av
detta kommer från offentlig upphandling där oseriösa eller kriminella
företag får kontrakt med till exempel kommuner och landsting, som
huvudentreprenör eller dennes underentreprenör. Samhällskonsekvenserna
av denna brottslighet är mycket allvarliga. Skattemedel hamnar hos
kriminella istället för i välfärden. Kriminella företag betalar sällan skatt utan
ofta förs pengar ut till skatteparadis.
Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga
arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor.
Seriösa företag kan inte konkurrera med skumraskföretagen på lika villkor.
Erfarenheter visar också att omfattande ekonomisk brottslighet kan innebära
att personerna bakom brottsligheten blir maktfaktorer i samhället.
Det finns alltså otaliga orsaker för Linköpings kommun att stärka kampen
emot den ekonomiska brottsligheten. ”Vita jobb” är ett framtaget verktyg
för att motverka svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling.
Vänsterpartiet anser att Vita jobb-modellen ska implementeras i Linköpings
kommun, att användas vid upphandlingar, inom budgetperioden.
Nej till vinstdrivande företag i människors hem
Vänsterpartiet anser att den som bor i särskilt boende, har hemtjänst eller
på annat sätt har ett boende eller ett stöd i boendet som helt eller delvis

finansieras med skattemedel, har samma rätt till kontinuitet och trygghet i
sin vardag. Så är inte fallet i Linköpings kommun idag. Genom att öppna
dörren för vinstdrivande företag har kommunen urholkat tryggheten hos de
som till exempel bor i gruppbostad. När ens hem upphandlas så slutar det
ofta med att personalen ger sig av, maten ändras, inventarier och möbler
byts ut. Att göra detta mot människor är förkastligt och någonting som
måste upphöra.
Genom införandet av LOV, Lagen om valfrihetssystem, så har kommunen
en mindre rådighet över de aktörer som rör sig på välfärdsmarknaden. Trots
eviga inspektioner finns det gott om möjligheter att utnyttja systemet såväl
som människorna i det, för att tjäna pengar. LOV kommer aldrig att ge
valfrihet åt brukarna, bara till företagen, som härigenom kan välja vilka av
kommunens invånare de vill profitera på.
-

-

Upphandlingar av människors hem, stöd i deras hem, eller andra
insatser som innebär en återkommande del av människors vardag,
som finansieras av skattemedel, ska bedrivas i kommunal regi, eller
av icke vinstdrivande företag eller personalkooperativ. Upphandlad
verksamhet som faller under detta ska återtas i kommunal regi i takt
med att avtal löper ut, eller dess för innan, om underlag för detta
finns.
LOV ska avskaffas i hemtjänsten och vidare införanden av LOV i
kommunen stoppas.

En jämlik framtid
Cirkulär ekonomi
Vänsterpartiet förespråkar att kommunen i allt högre grad övergår i det vi
kallar cirkulär ekonomi. Det innebär en övergång från den linjära ekonomin
till den cirkulära där alla produkter antingen bör vara biologiskt
nedbrytbara, eller bör kunna återinföras i det tekniska kretsloppet. Politiska
åtgärder är nödvändiga både inom EU och nationellt, för att styra emot en
cirkulär ekonomi. Det finns nu exempel på kommuner i Sverige där
verksamheten börjat ta inriktning mot denna typ av ekonomisk styrning och
nu är det Linköpings tur.
Det skulle innebära att många nya klimatsmarta och hållbara förslag
kommer kunna se dagens ljus! Vänsterpartiet har redan en rad sådana
förslag såsom att kommunen ska öka och bättre utnyttja solenergi till
exempel att bygga en publik anläggning för tankning av elbilar. Vi föreslår
att Linköpings kommun upplåter mer plats till olika organisationers
insamlingskärl för återbruk i anslutning till återvinningsstationerna.
Vänsterpartiet vill att kommunen och dess bolag ställer krav vid
upphandling av byggentreprenader så att bästa energieffektivitet och
effektivaste materialåtervinning vid nybyggnation och renovering utnyttjas.
- En utredning ska tillsättas för att utreda hur Linköpings kommun ska
kunna övergå till en mer cirkulär ekonomi.
Koldioxidneutralitet på riktigt
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.
Genom att nyttja bilar, telefoner, datorer och annan utrustning längre ska
Linköpings kommun bidra till en mer cirkulär ekonomi där ”slit och slängsamhället” ska minnas som en mörk, men kort tid. Den utrustning som köps
in till kommunen ska servas bättre och lagas till dess att den inte längre är
funktionsduglig alternativt går att använda med säker mjukvara. För att detta

ska bli möjligt krävs en översyn av teknikutnyttjandet, där såväl bilar som
övrig utrustning utvärderas.
Linköpings kommun har i dagsläget två flygplatser och Norrköping en.
Detta innebär åtskilliga problem och ytterst få fördelar. Genom de täta
flygningarna med såväl militära- som civila plan orsakas buller och utsläpp
som drabbar linköpingsbornas hälsa negativt. Närheten till flygplatsen
innebär ett affärsresande som i dagsläget torde betraktas som överflödigt, då
teknik finns för att anordna möten och konferenser digitalt. Den militära
närvaron i Linköping skulle vid krigssituation utgöra en säkerhetsrisk för
samtliga linköpingsbor samtidigt som den för närvarande förhindrar
utbyggnad av både vindkraft och bostäder i kommunen. Kort sagt är
flygplatserna en fördel för ett fåtal, men en begränsning för flertalet. För att
komma till rätta med detta anser vi att en utredning ska initieras för att
utreda möjligheterna till att samlokalisera flygningarna samt en gemensam
strategi för att minska flygets negativa effekter på regionen. Vi anser också
att all finansiell hjälp till flygplatsen ska strypas omgående.
Vänsterpartiet anser att det är dags att göra upp med köttnormen. Kött är
en klimatbov som leder till suboptimalt utnyttjande av resurser, samtidigt
som det utgör en hälsorisk. På grund av det anser Vänsterpartiet att kött ska
serveras som specialkost. När kött serveras i Linköpings kommun, så ska
det i möjligaste mån vara ekologiskt och komma från djur som levt sina liv i
vår närhet. Om närproducerat och-/eller ekologiskt kött inte går att
uppbringa ska detta ersättas med lakto-ovo kost. Linköpings kommun har ett
ansvar att stödja lokala producenter såväl som ett ansvar att bidra till en
omställning av samhället till mer ekologisk djurhållning. Den fisk som
serveras i kommunen ska vara viltfångad och komma från livskraftiga
bestånd. När sådan fisk inte går att uppbringa ska den ersättas med laktoovo kost.
-

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 lakto-ovo kost som norm i måltider som kommunen
bekostar.
Avveckla allt stöd till flygplatserna.

Bo och leva i hela kommunen
Linköpings befolkning fortsätter att öka och därmed behovet av bostäder.
Det finns en gräns för hur mycket staden och de större tätorterna tål att
förtätas, och Vänsterpartiet vill inte heller att värdefull åkermark i deras
närhet exploateras för gator och bebyggelse. En stor andel av marken inom
kommunens gränser utgör av annat än tätorter och åkermark. I
översiktsplanen för landsbygden markeras många områden som lämpliga för
bebyggelse.
Ett ökat antal bofasta invånare i de mindre orterna och omlandet ger
underlag för bättre offentlig och kommersiell service: förskola, skola,
kollektivtrafik, väghållning, livsmedelsbutik, bensinmack, kulturutbud och
så vidare. Det ger även underlag för service- och hantverksföretag och fler
arbetstillfällen.
För en enskild privat markägare som berörs av möjligheten att stycka av
mark för nya tomter kan det kännas som en alltför krånglig process att starta
ett sådant projekt. Kommunen bör enligt vår mening underlätta för ny
bebyggelse på landsbygden. Det kan ske genom att kommunen köper in
lämplig mark. Det kan också ske genom uppsökande verksamhet riktad till
markägare, med rådgivning kring hur man kan finna småskaliga VAlösningar, resonera kring bygglov och anläggning av väg. Kommunen bör
även i ägardirektiv till AB Stångåstaden ges i uppdrag att bygga bostäder att
hyra, i de mindre tätorterna. Arbetet med områdesbestämmelser, som
påbörjats men fått stå tillbaka då tjänstemännen inom
samhällsbyggnadsförvaltningen varit upptagna med detaljplaner i staden,
bör snarast ges högre prioritet.
Att växa upp på landsbygden eller i någon av de mindre orterna i
kommunen ska inte innebära avsaknad av möjlighet att delta i fritids- eller
kulturaktiviteter. Det är därför av yttersta vikt att e ungdomar som har
beviljats busskort också får möjlighet att nyttja detta under kvällar, helger
och lov.
- Avsätt medel i investeringsbudgeten för inköp av mark som är
lämplig för bostadsbyggande på landsbygden.
- Förstärk samhällsbyggnadsförvaltningen, så att utrymme ges för
uppsökande verksamhet till markägare på landsbygden.
- Återinförande av årskort på Östgötatrafiken för de ungdomar som
beviljats busskort för skolresor.

Bilfri innerstad
Linköpings innerstad växer och förtätas. Med fler invånare blir frågan om
bilens rätt till innerstaden i ett nytt ljus. Även om moderna bilar släpper ut
färre partiklar än äldre, så innebär bilkörande ändå att fler partiklar kommer
ut i luften. Dessa partiklar påverkar hälsan hos dem som andas in dem och
leder till åtskilliga dödsfall varje år. Vänsterpartiet anser att det är dags att
sluta kompromissa om rätten till hälsa. Istället anser vi att bilen ska lämnas i
ytterstad och att alla ska kunna ta bussen in till city. För att uppnå detta
krävs säkra och billiga parkeringar i ytterområden samt bussar som är så
ekonomiskt attraktiva att de konkurrerar ut behovet av personbilar i city.
-

En utredning tillsätts med mål att lägga fram en plan för hur
privatbilismen i city decimeras.
En diskussion med Östgötatrafiken inleds om att reducera priset för
bussresor in och ut ur stadskärnan.

Kultur
Kultur är en viktig del i utvecklingen av såväl vårt samhälle som oss som
individer. Kultur lär oss ett kritiskt tänkande men också en öppenhet till
världen och allt den har att erbjuda. Det är med det viktigt att kulturen finns
öppen för alla att ta del av redan från tidig ålder.
Den kommunala musik- och kulturskolan är en av de största
kulturverksamheterna för barn och unga. Vi vill att kulturskolan ska bli mer
tillgänglig och jämlik. Idag har vi barn som inte kan delta i Kulturskolans
verksamhet på grund av de höga avgifterna. Möjligheten att utöva kultur i
någon form ska inte vara en ekonomisk fråga därför vill vi göra
Kulturskolan avgiftsfri.
Linköpings kommun har ett antal gång- och cykeltunnlar. Kommunens
tunnlar saknar i stor utsträckning konstnärliga utsmyckningar och upplevs
ibland som otrygga och mörka. För att motverka känslan av otrygghet och
öka delaktigheten så vill vi att barn och ungdomar i kommunen ska få
smycka tunnlarna tillsammans med lokala konstnärer.
En annan del av att gynna det öppna kulturuttrycket är att göra det möjligt
att ge flera typer av kulturutövare möjligheten att utöva sin konst. Som en
del i det arbetet vill vi att Linköpings kommun tar fram, lagliga, öppna och
kostnadsfria väggar för graffiti och gatukonst.

-

Gör Kulturskolan avgiftsfri

-

Inför öppna graffitiväggar på flera ställen i kommunen

-

Låt barn och unga smycka Linköpings gång- och cykeltunnlar

Finansiering
Vänsterpartiet anser att gemensam verksamhet måste finansieras
tillsammans. I den avvikelsebudget vi lägger fram har vi valt att flytta medel
dit vi anser att de gör nytta för framtiden. Vi har flera akuta frågor att lösa
ut, ingen av dem involverar underlättandet av bil- eller flygtrafik. Således
har vi i denna budget valt att rikta om resurser från
Samhällsbyggnadsnämnden, till Barn- och ungdomsnämnden, Social- och
omsorgsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. En värdeöverföring från
Stadshus AB med engångsmedel ger möjlighet till tillfälliga satsningar och
ett uttag av bosociala medel ur AB Stångåstaden går till Social- och
Omsorgsnämnden för tillskapande av arbetstillfällen i bostadsområden
tillhörande AB Stångåstaden.
Försörjningsstödet är den livlina samhället ger, när allt annat fallerar. Det är
inte generöst och det är inte enkelt. Den som uppbär försörjningsstöd står
med mössan i hand och är utlämnad till samhället och socialsekreterarens
bedömning av nöden. Att leva på försörjningsstöd är att leva ur hand i mun,
utan möjlighet till buffert, guldkant eller oförutsedda händelser. Utifrån
detta torde det vara en självklarhet att ingen väljer försörjningsstöd istället
för att gå till jobb eller utbildning. Ingen väljer att leva på nåder av andra.
Vänsterpartiet vänder sig emot det utnyttjande av mänsklig utsatthet som
tenderar att bli effekten när försörjningsstöd villkoras. Istället anser vi att
utbildning och arbete ska erbjudas, som en naturlig del av de insatser som
socialtjänsten kan ta till, när försörjningsstöd ges. Vänsterpartiet anser att
arbeten ska skapas nära människor och att bosociala medel ska användas för
den bosociala miljön. Vi vill således ge uppdrag till AB Stångåstaden att
tillsammans med social- och omsorgsförvaltningen ta fram ett arbetsupplägg
där arbeten kan tillskapas i bostadsområden. Den som innehar arbete ska i
och med detta ges lön.
-

Överföring av medel från AB Stångåstaden om 65 miljoner, för att
tillsammans med social- och omsorgsförvaltningen tillskapa
arbetstillfällen inom AB Stångåstaden eller i området liggande
företag eller organisationer.

Förslag till budgetramar för nämnderna 2020
Belopp tkr

Vänsterpartiets budget 2020

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Exploatering
Bygg- och miljönämnden
Summa nämndernas nettoramar

Alliansens budget 2020

13 499
5 232
463 475
15 976
203
1 478 719
1 543 922
3 600 469
846 072
373 064
411 929
437 312
-45 000
61 601
9 206 473

13 499
5 232
463 475
15 976
203
1 461 719
1 503 922
3 537 469
844 872
371 864
411 929
466 312
-45 000
61 601
9 113 073

Pensioner, exkl finansiella poster
Resursmedel
Reserv för pris, lön o demografi
Intern fanansiering, intern ränta
Intäkter enligt uppdrag

616
35 000
55 716
-44 788
-50 000

616
35 000
55 716
-44 788
-50 000

Verksamhetens nettokostnader

9 203 017

9 109 617

Finansiering genom tillfälliga medel från Stadshus AB
Belopp tkr
Social- och omsorgsnämnden
Satsningar på arbetstidsförkortning och
lönesatsningar.
Barn- och ungdomsnämnden
Satsningar på arbetstidsförkortning och
lönesatsningar.

Budget 2020
40 000

60 000

Förslag på resultaträkning budget 2020
Belopp mnkr
Verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande kostnader
Avskrivningar
Intäkter enl uppdrag
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Statsbidrag "Byggbonus"
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter och utjämning

Budget 2020
1895
-10 823
-232
50
-9110
7545
983
273
8801

Finansiella intäkter
Finansiella konstnader
Jämförelsestörande poster
Finansnetto

504
-95

ÅRETS RESULTAT

100

409

