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En budget för en grön omstart
Tänk om uppbyggnaden efter coronakrisen inte sker genom att återgå till det
som varit normalläget, utan att vi tillsammans bygger något nytt. Samtidigt
som vi hanterar alla akuta åtgärder efter pandemin behöver vi också blicka
framåt. Världen efter corona kommer inte att vara densamma som innan och
det är vårt ansvar att i nära dialog med linköpingsborna bygga något bättre än
det som vi har lämnat bakom oss. I Miljöpartiets budget presenterar vi
hållbara satsningar för människa och miljö, idag och för kommande
generationer. Nu är det dags för en grön omstart.

Miljöpartiets prioriteringar
Klimat och miljö
För att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under två
grader, men helst under 1,5 grader behöver vi minska utsläppen med 15 % per
år. För att nå det föreslår vi kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och gångoch cykeltrafik, så att Linköping blir en pilotkommun för hållbara transporter
med målsättningen att alla resor inom kommungränsen är fossilfria 2025.
Särskilt viktigt är det att fokusera på barns möjlighet att cykla eller gå tryggt
till skolan. Vi vill även bygga ut laddstolpar och gynna biogas och andra
förnybara drivmedel. Miljöpartiet lägger inte en krona till på vägbyggen, utan
flyttar istället dessa pengar till infrastruktur för hållbara trafikslag.
Vi vill se en ökad samverkan mellan näringsliv, linköpingsbor och kommunens
egen verksamhet för att minska CO2-utsläppen och öka produktionen av
förnybar energi. Linköpingsinitiativet behöver vidareutvecklas till att omfatta
allt näringsliv och linköpingsborna uppmuntras att ställa om sin konsumtion,
sina resor och producera egen förnybar el genom solceller på taken. Därför
tillsätter vi en klimatpott på 20 miljoner.
I en hållbar värld måste vi dessutom låta flyget stå för sina egna kostnader.
Linköpings kommun bör därför sluta subventionera Linköpings flygplats. Bara
genom att ta täten i klimatarbetet kan vi nå målet om ett koldioxidneutralt
Linköping till 2025.
Coronapandemin visar också hur viktig närheten till naturen är för oss
människor. Vi vill därför skydda mer natur och aktivt arbeta med
ekosystemtjänster och grönska i och runt staden.
Linköping har stora möjligheter att profilera sig som inom cirkulär ekonomi,
men då måste politiken prioritera det. Genom att arbeta aktivt med återbruk,
göra det lättare att källsortera, fasa ut farliga kemikalier, sätta upp ett
konsumtionsmål, minska plasten och det brännbara avfallet vill Miljöpartiet
göra Linköping mer cirkulärt.
Levande landsbygd…
Idag importerar vi ca 50 % av maten vi äter, vilket är dåligt för miljön, hälsan
och ur säkerhetssynpunkt. Vi behöver äta mer närproducerad och vegetarisk
mat så att vi äter på ett sätt som ryms inom planetens gränser. Det vill vi göra
både inom kommunal verksamhet och i samverkan med restauranger. Genom
att ställa krav på närproducerad mat, underlätta för reko-ringar och hjälpa
Bondens marknad att utöka sin verksamhet får vi fler jobb på landsbygden.
Vi måste dessutom bevara den värdefulla åkermarken och helst inte bygga en
meter till på den.
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Vi anser att det ska vara lika lätt att driva företag på landsbygden som i stan
och därför föreslår vi att kommunen aktivt stöttar företagare på landsbygden,
till exempel genom Leader Folkungaland. Det stärker företagandet och skapar
förutsättningar för fler arbetstillfällen på landsbygden.
...och levande innerstad
Vi vill bygga ett attraktivt och mer levande Linköping. Under coronapandemin
har innerstadshandeln sett en markant nedgång och det finns nu all anledning
att kroka arm med fastighetsägare och näringsidkare och utveckla Linköpings
innersta över tid. Det gör vi genom att skapa mer utrymme för människor - för
mötesplatser, uteserveringar, torg och parker istället för bilar. Miljöpartiet vill
skapa en zon mellan Stora torget, Trädgårdstorget och Hospitalsgatan där det
är tryggt att släppa sina barns hand utan att de riskerar att bli påkörda av bilar
och bussar. Genom att permanenta sommargågatan längs Storgatan hela
vägen ner till ån får vi ett levande stråk på den gåendes villkor. Med fler
gågator, sittplatser längs ån och gröna oaser i innerstaden skapar vi rum för
möten och umgänge som inte baseras på konsumtion. Vi vill även se en
förbättrad citylogistik i samverkan med fastighetsägarna, så att lastbilarna
försvinner från innerstaden.
Jämlik skola och rätten till en rik fritid
Linköping är en av Sveriges mest skolsegregerade kommuner. Det spelar roll
idag vilken utbildningsbakgrund dina föräldrar har, om du är tjej eller kille och
i vilken stadsdel du bor, för vilka resultat du får i skolan. Så vill vi inte ha det.
Vi vill se blandade skolor där elever med olika intressen och socioekonomiska
förutsättningar möts och utvecklas tillsammans. Med fler lärarassistenter och
resurspersoner i klassrummet och en bredare elevhälsa kan eleverna mötas
utifrån sina behov.
Miljöpartiet gör en särskild satsning på fritids till alla, för att bryta
utanförskapet mellan barn till föräldrar som jobbar och barn till den som inte
gör det. Rörelseinspirerade utemiljöer och fortsatt satsning på
fokusbiblioteken bidrar till bättre hälsa och mer jämlika villkor. För att
förebygga hedersproblematik vill Miljöpartiet att all personal i skola och
förskola utbildas och helst certifieras, så att de känner igen tecknen när de
träffar barn som utsätts.
Bristen på skollokaler är enorm i Linköping, vilket bidrar till segregationen,
eftersom det är svårt för barnen i ytterområdena att komma in på de centralt
belägna skolorna. Miljöpartiet vill kickstarta byggandet av fler centralt belägna
skolor där elever med olika intressen och socioekonomiska förutsättningar kan
mötas och utvecklas tillsammans.
Alla barn och unga har rätt till en rik fritid oavsett deras föräldrars
ekonomiska möjligheter. Det är också det bästa sättet att hålla unga från
kriminalitet. Kultur- och fritidsnämnden får därför ett särskilt uppdrag att
skapa en utökad ungdomsverksamhet för att nå de barn och ungdomar som är
i riskgruppen. Detta ska ske i nära samverkan med civilsamhället och andra
berörda nämnder.
Det lokala kulturlivet behöver rätt förutsättningar för att kunna blomstra.
Miljöpartiet skjuter därför till pengar till det ändamålet som kan användas i
dialog med Linköpings kulturaktörer med målsättningen att det ska vara lätt
att skapa kultur i Linköping.
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Personalen i omsorgen
Det är få arbetsgrupper som gått så hårt åt under pandemin som personalen i
omsorgen. Det ska vara tryggt att lämna en närstående i vård och omsorg och
det gör vi bäst genom långsiktiga och förebyggande satsningar. För att
hemtjänst och äldreboenden ska kunna skapa en trygg och stabil omsorg så
krävs satsningar på personalen. Vi ser till att fler får fasta anställningar, tar
bort delade turer och att sjuksköterskor och undersköterskor får möjlighet att
vidareutbilda sig på arbetstid. När fler kan planera sin fritid och återhämtning
utifrån ett arbetsschema istället för att bli inringd som timvikarie minskas
sjukskrivningarna. Med mer personal minskar vi också den ständiga
minutjakten som tärt hårt både på personal och brukare.
Miljöpartiet vill ge Leanlink hela ansvaret för att driva äldreomsorgen i
kommunen. Då kan vi garantera kontinuitet och hög kvalitet samtidigt som
resor och samordning effektiviserar verksamheten och frigör tid för just
omsorg. För den äldre höjs kvaliteten om personalen får möjlighet att på lite
längre sikt och i samverkan med alla inblandade yrkesgrupper planera
verksamheten och de insatser som krävs. Då skapar vi en helhet kring
individen. Linköpings kommun måste börja ersätta hemtjänsten för deras
faktiska kostnader. Så har inte gjorts på flera år, vilket gjort att Leanlink går
med underskott. Miljöpartiet skjuter därför till pengar för att täcka
underskottet.
Arbetsmarknad
Coronapandemin och lågkonjunktur har lett till att fler blivit arbetslösa, vilket
innebär att de som redan innan stod långt från arbetsmarknaden har hamnat
ännu längre bort från ett jobb. Den utvecklingen kan bara vändas med
kraftfulla medel. Miljöpartiet vill sänka tröskeln in på arbetsmarknaden
genom att samordna insatser från olika förvaltningar, myndigheter och
civilsamhället. Det görs bäst genom att vi skapar en fysisk plats där alla
aktörer finns representerade på samma ställe och att den arbetssökande kan
lägga upp sin plan med alla relevanta parter på samma gång.
Det måste bli lättare att få ett jobb som inte kräver en lång utbildning. Därför
vill vi utöka samverkan med civilsamhället samt ge alla nämnder i uppdrag att
skapa arbetstillfällen genom att ta tillbaka uppdrag i egen regi som idag är
utlagda på entreprenad. Det kan gälla till exempel städtjänster och
parkskötsel. På så sätt kan kommunen se till att det finns ett stort antal
arbeten för de som behöver det mest.
Sammanfattning
Miljöpartiet lägger en budget med fokus på ansvarstagande för miljö och
människor i kommunen. Genom att sluta subventionera flygplatsen och låta
bli att bygga Ullevileden får vi pengar till hållbara trafikslag, skola och omsorg.
Vi ser också att staber och administrativa funktioner har fått växa sig alldeles
för stora och gör därför vissa besparingar på dessa funktioner. Bland annat
drar vi ner på Kommunledningsstaben, Näringsliv och Tillväxt och
Kommunikationsstaben förutom ett generellt besparingskrav på samtliga
staber. Vi anser att skattemedlen ska verka där de behövs som bäst och det är
ute i våra verksamheter.
I Alliansens budget framgår en kostnadsreducering på 122 miljoner utlagda i
nämndernas ramar. I Miljöpartiets budget finns inte de
kostnadsreduceringarna med, utan dessa täcks med det generella statsbidrag,
med satsning på välfärden, som presenterades den 7 september och som
kommer att ingå i regeringens höstbudget.
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Miljöpartiets förslag på ändringsbudget
Belopp tkr
Kommunfullmäktige
Utökad medborgardialog
Kommunstyrelsen
Personalsatsningar Leanlink
Utbildningspaket kommunal äldreomsorg genomförs i större omfattning, se raden ovan
Landsbygdsutveckling för fler jobb på landsbygden
Omställningsresursmedel till klimatinsatser
Minskat bidrag till Visit
Alliansens utökade trygghetspaket genomförs ej
Alliansens tillfälligt utökade uppdrag till Visit- Kickstart Linköping genomförs ej
Ingen subvention till flygplatsen
Besparing staber
Äldrenämnden
Ersätta hemtjänstens faktiska kostnader
Barn- och ungdomsnämnden
Ökad jämlikhet i skolorna: Bredare elevhälsa, fokusbibliotek, motverka hedersvåld och
förtryck, rätt till fritids för alla, stärkt personaltäthet
Fördjupad dialog ang Skäggetorpsskolans situation
Rörelseinspirerande utemiljöer
Kultur- och fritidsnämnden
Utökad ungdomsverksamhet (samarbete mellan flera nämnder)
Stötta det lokala kulturlivet
Alliansens tidigareläggning av konstgräsplan genomförs ej
Arbetsmarknadsnämnden
Sänka tröskeln in på arbetsmarknaden: Samordnade insatser på en gemensam fysisk
plats, bibehållen och utökad samverkan med civilsamhället och andra parter, Utöka antalet
jobbplatser i egen regi.
Samhällsbyggnadsnämnden
Pilotkommun hållbara transporter
Levande innerstad
Skydd av natur, ekosystemtjänster och biologisk mångfald
Omprioritering inom investeringsram: Inga utbyggda billeder utan istället storsatsning på
gång- och cykelvägar och kollektivtrafik.

Budget 2021
4 000
30 000
-5 000
3 000
20 000
-5 000
-5 000
-5 000
-43 000
-46 000
25 000

25 000
1 000
5 000
5 000
5 000
-1 000

8 000

2 000
1 000
2 000

Bygg- och miljönämnden
Omprioritering inom ram: Cirkulär ekonomi, utfasning av farliga kemikalier
Tidigare beslutade kostnadsreduceringar genomförs ej
Summa förslag till förändrade budgetramar för nämnderna
Förändring av resursmedel, KS resursmedel utökas inte till 68 mnkr utan är 31 mnkr
Summa förslag till förändringar av verksamhetens nettokostnader

122 000
148 000
-37 000

111 000

Förändrad skatteintäkter och generella statsbidrag
Ökning av det generella statsbidraget
Förändrade finansiella intäkter
Tillfälligt ökad utdelning från Linköpings Stadshus AB, utökas med ytterligare 0,5 miljoner
kontra Alliansens förslag
Summa förslag till förändringar

-110 500

-500
0
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Miljöpartiets förslag på budget jämfört med Alliansens
Belopp tkr

Alliansens förslag till
budget 2021

Miljöpartiets förslag
till budget 2021

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

12 619
5 256
519 507
16 047
222
1 482 640
1 540 413
3 575 947
873 582
382 672
419 359
505 016
-76 760
62 043

16 619
5 256
463 507
16 047
222
1 507 640
1 540 413
3 606 947
873 582
391 672
427 359
510 016
-76 760
62 043

Summa nämndernas nettoramar

9 318 563

9 344 563

Pensioner, exkl finansiella poster
Resursmedel
Reserv för pris, lön o demografi
Intern finansiering, intern ränta
Intäkter enligt uppdrag
Ej genomförda kostnadsbesparingar
Verksamhetens nettokostnader

1 941
68 000
10 010
-31 361
0
0
9 367 154

1 941
31 000
10 010
-31 361
0
122 000
9 478 153
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Förslag till resultaträkning för budget 2021
Skatteberäkning enligt SKR:s cirkulär 2020:20 2020-04-29

Belopp, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav ofördelat effektiviseringskrav
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Alliansens
förslag Budget
2021

Miljöpartiets
förslag Budget
2021

1 895
-11 030

1 895
-11 141

-232
-9 367

-232
-9 478

7 631
1 022
284
8 937

7 631
1 133
284
9 048

Verksamhetens resultat

-430

-430

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

472
-100
373

473
-100
373

57
0

57
0

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter o utjämning

Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv (RUR)
ÅRETS RESULTAT

