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Sammanfattning av budgetens innehåll
Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun 2021 är som mycket annat
påverkad av coronapandemin som har drabbat Sverige och Linköpings kommun hårt.
Vi tryggar och bygger Linköping är en ny politisk väg för Linköpings kommun. Största
andelen av det ekonomiska reformutrymme som vi skapar satsas på äldreomsorg och skola.
Äldrenämnden i Linköpings kommun tilldelar vi 85 miljoner kronor för 2021 utöver
kommunens satsning, varav 40 miljoner kronor går till ökad bemanning som kommer att
resultera i ökad kvalitet för utgiftsområdet vård och omsorg samt skapa många arbetstillfällen.
Vi har även poster i budgeten för trygghetsskapande åtgärder för de äldre och verkar för att
alla nyanställningar inom vård och omsorg ska föregås av ett utdrag ur belastningsregistret för
att säkerställa att kriminella ej jobbar med våra äldre. Sverigedemokraterna vill också se
tydliga satsningar på kommunens skolor, och den största satsningen i ekonomiska termer är
en höjd skolpengen i grund- och gymnasieskolan med totalt 97 miljoner kronor, vilket är en
ansenlig summa i sammanhanget.
Åtgärder mot den allt mer påtagliga otryggheten ges stor fokus i budgeten.
Sverigedemokraterna vill satsa 15 miljoner kronor utöver kommunens satsning på
trygghetsskapande åtgärder, bland annat i form av fler väktare och mer kameraövervakning på
särskilt otrygga och brottsutsatta platser i kommunen. Vi presenterar också flera
budgetuppdrag för ökad trygghet. Exempelvis vill vi se ett tiggeriförbud, utredning och
kartläggning av religiös extremism samt människohandel. Ett annat politiskt område som står
högt upp på dagordningen i det sverigedemokratiska budgetförslaget är trafik och
stadsbyggnad där 32 miljoner kronor satsas bland annat med utgångspunkten om att göra
Linköping bilvänlig genom att förbättra vägnätet och börja utreda hur kommunen kan bygga
om SAAB-rondellen vid Braskens bro och göra Lambohovsleden dubbelfilig.
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Gruppledaren har ordet
Sverige är fantastiskt, inte minst Linköping, vår hembygd. Sverigedemokraterna i Linköping är stolta
över förmånen att få representera våra väljare i Linköpings kommunfullmäktige. Precis som övriga
Sverige är Linköping ovärderligt för oss sverigedemokrater. Den kärlek och värme vi nationalister
känner för vårt gemensamma arv är för oss nästintill obeskrivligt - lika, om inte än mer obeskrivligt, är
det arbete som ligger till grund för Linköping och vårt gemensamma välstånd. Det är ett arbete som
påbörjades för hundratals år sedan av män och kvinnor som historien sedan länge glömt bort. Våra
förfäder brukade och arbetade den bördiga östgötaslätten för att överleva, inte för personlig vinning.
Frukten av deras arbete är vårt arv och utgör grunden för vårt moderna välstånd. Linköping och
Sverige förtjänar en politik som på riktigt värdesätter och bevarar den rika kulturskatt som vår nation
ärvt.
Sverigedemokraterna är beredda att ta ansvar för vår samtid och de enorma utmaningar vårt samhälle
står inför. Sverige och Linköpings kommun går mot en allt osäker framtid till följd av den pågående
coronapandemin. Det är med stor allvarsamhet vi blickar fram mot det som komma skall. Sverige
förväntas gå in i en djup lågkonjunktur till följd av pandemin. Lågkonjunkturen kommer påverka hela
Sverige och det åligger oss politiker att göra korrekta prioriteringar när resurserna sinar.
Sverigedemokraterna har alltid prioriterat det svenska folkets intressen och detta faktum kommer bli
helt avgörande för hur partiet väljer att prioritera resurser under den kommande krisen. Den rådande
situationen föranleder att Linköpings kommun kommer behöva göra svåra avvägningar mellan en
balanserad budget och den kommunala verksamheten. Sverigedemokraterna Linköping har på
förekommen anledning tydliga prioriteringar för budgetåret 2021, varav de tre mest framträdande är:
vård & omsorg, ett starkt näringsliv och förbättrad trygghet i kommunen.
Sverigedemokraternas vision är ett tryggt Linköping. Ett Linköping där man känner gemenskap och
samhörighet med varandra, där grundläggande värderingar delas, där vi tar hand om varandra. Tyvärr
håller vår fina kommun på att falla isär. Vi ser hur brottslighet och otrygghet växer sig starkare för
varje dag som går.
Otryggheten i samhället präglar rubrikerna i media. Vi läser om sprängningar och dess indirekta
konsekvenser som drabbar många medborgare. Vi läser om förnedringsrån som drabbar unga och som
för med sig psykiska men för livet. Därför vill vi införa fler patrullerande ordningsvakter i innerstaden,
otrygga bostadsområden och större evenemang i Linköping. Sverigedemokraterna satsar i vår budget
på att kraftigt öka antalet övervakningskameror vid särskilt brottsutsatta platser och dessa ska anslutas
till polisens övervakningscentral. En annan trend som vi ser är att kriminaliteten går ner i unga åldrar
vilket leder till en ökad institutionalisering av ungdomar. Detta leder till att de redan skyhöga
kostnaderna för placeringar på HVB-hem skenar. Det måste bli ett slut på denna förödande utveckling.
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Sverigedemokraterna har alltid opponerat sig mot verkningslösa integrationsprojekt, genuspolitik och
annat slöseri av skattemedel, men under rådande omständigheter kommer Sverigedemokraterna att
mångdubbla insatserna mot det kommunala slöseriet. Resultatet av den ansvarslösa
migrationspolitiken har resulterat i ett överskott av arbetskraft vars kompetensnivå inte är anpassad för
den svenska arbetsmarknaden. Konsekvenserna av detta faktum har under en längre tid varit fördolda
på grund av subventionerade låtsasarbeten av kommunala och statliga aktörer. Problemen som uppstår
kring dessa förhållanden bedömer Sverigedemokraterna Linköping vara så stora att de är omöjliga att
åtgärda av en rad olika anledningar - bland annat på grund av kulturella skillnader, brist på kommunala
resurser och det faktum att Sveriges arbetsmarknad saknar efterfrågan på fler lågutbildade migranter.
Således förespråkar Sverigedemokraterna i Linköping en omfattande återvandring av hitresta
migranter.
Sverigedemokraterna menar att det är nödvändigt att lägga mer ansvar på varje individ som väljer att
komma till vår kommun, att snabbt lära sig svenska, att snabbt anpassa sig till svenska samhället och
att skaffa sig sysselsättning. Kommunen skall givetvis underlätta och hjälpa de som vill bli en del av
vårt samhälle, men det måste vara slut på att servera allt åt alla utan motkrav. Kan man inte acceptera
vårt jämställda samhälle där alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter bör man heller
inte få ta del av vår välfärd. Många av de som har kommit till vår kommun är en viktig del av vårt
samhälle och arbetar hårt för att vara en positiv kraft i vår gemenskap. Det är glädjande att se att om
man verkligen vill finns det oändliga möjligheter att skapa sig ett fantastiskt liv i Sverige.
Det är Sverigedemokraternas bestämda övertygelse att en återvandring av migranter kommer bidra till
att minska den segregation som plågar Linköpings kommun - inte minst i skolan där problemet har
gått så långt att kommunen stänger skolor och därmed sprider ut problemen i kommunen. Den svenska
skolan har under en längre tid sett en nedgång i PISA-undersökningarna. Därtill har andelen ungdomar
som saknar behörighet till gymnasiet i kommunen fortsatt att öka, tillsammans med andelen elever
som inte uppnådde kunskapskraven under 2018/2019. Ungdomar behöver en kombination av studiero
och trygghet för att kunna prestera i skolan, något som är en bristvara i dagens skolsystem. Därför
satsar Sverigedemokraterna hårt på att åstadkomma just detta. För att åtgärda den största
problematiken inom skolan krävs krafttag från riksdagen, men kommunpolitiken kan underlätta via
ekonomiska bidrag och tydligare politisk styrning. Sverigedemokraterna menar att vi måste bli bättre
på att tillgodose att yrkesutbildningar finns på de kommunala gymnasieskolorna, som svarar mot det
behov av arbetskraft som våra företag efterfrågar.
Vi som politiker har ett ansvar att se till att alla barn och unga ska må bra i våra skolor, att
utvecklingen med de dalande resultaten vänder och att arbetsmiljön både för elever och lärare
förbättras markant. Sverigedemokraterna har här en satsning mot psykisk ohälsa hos barn och
ungdomar, detta innefattar exempelvis att samtal varje läsår med en skolkurator blir standard för att
bättre kartlägga elevers mående för att tidigt kunna sätta in de resurser som krävs för att motverka
psykisk ohälsa.
Sverigedemokraterna arbetar för en levande landsbygd. Vi vill verka kommunalt för att stärka
Sveriges inhemska livsmedelsproduktion. Sverigedemokraterna Linköping vill ersätta kravet på
ekologiskt odlad mat med lokalt närodlad mat vid kommunala upphandlingar. Att frångå kravet på
ekologiskt till förmån för närodlat gynnar våra lokala aktörer samtidigt som kommunen säkerställer att
maten inte transporteras längre än nödvändigt. Detta kommer således bli gynnsamt ur ett ekonomisktoch miljöperspektiv.
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Linköpingsborna som lever på landsbygden har samma behov av kollektivtrafik och samhällsservice
som de som bor i staden. Därför vill Sverigedemokraterna verka för att utöka utbudet och kvalitén på
den samhällsservice som kommunen erbjuder landsbygden. Vi vill stärka förutsättningarna för redan
existerande och framtida landsbygdsskolor som säkerställer landsbygdens framtid.
Som ansvarsfulla politiker i Linköpings kommun, måste vi ta krafttag mot de problem och utmaningar
som står framför oss, men för att kunna hantera dessa problem så måste också första steget vara att vi
erkänner och ser dem för vad de är. Sverigedemokraterna är oroade att vi är det enda partiet i
kommunfullmäktige som vågar ta krafttag och föra fram problemen i dagsljuset. Därför hoppas
Sverigedemokraterna på att vi inom en snar framtid får fler mandat för att kunna säkerställa trygghet
och välstånd för nästkommande generationer.

För Sverigedemokraterna Linköping
Chris Dahlqvist, gruppledare i kommunfullmäktige
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Ideologisk förankring
Övergripande
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Detta
framgår i partiets principprogram, som är organisationens viktigaste styrdokument,
tillsammans med partiets stadgar. Socialkonservatismen och nationalismen har tillsammans
varit partiets ledstjärna under de åren vi formgett politik i Sveriges diverse parlamentariska
församlingar, och vi i Sverigedemokraterna Linköping är trygga på den ideologiska grund
som vår budget vilar på. Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun är
utformat med utgångspunkt i partiets ideologi, något som har genomsyrat framtagandet av
hela dokumentet. Partiets principprogram stakar ut den sverigedemokratiska ideologiska
positionen och nämnda program fungerar överlag som en viktig ideologisk kompass för
partiets medlemmar i allmänhet, och i synnerhet för partiets förtroendevalda som lägger fram
förslag i politiska organ. Vår ideologiska grund som Sverigedemokrater har varit avgörande
för hur vi landat i kommunpolitiken och för de prioriteringar vi gjort. Nedan återfinns det allra
första stycket i Sverigedemokraternas principprogram från 2011, vilket summerar partiets
ideologiska rötter:
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar
värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste
verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att
formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella
identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och
demokratiska utveckling.

Stycket ovan sammanfattar, om än mycket kortfattat, vad Sverigedemokraterna bekänner sig
till ideologiskt, och vad som har varit partiets målsättning alltjämt sedan begynnelsen.

Socialkonservatism
Sverigedemokraternas partiparoll är ”Trygghet och tradition”. Det är inte ett sammanträffande
att vi har valt just dessa ord. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti, och nämnda
paroll pekar på det. Vår socialkonservatism påtalar att vi som parti står mer till vänster i
fördelningsfrågor, och mer till höger i värderingsfrågor. Vi har vår ideologiska utgångspunkt i
den mänskliga naturens beskaffenhet, och de grundtankar ur den klassiska
socialkonservatismen som Sverigedemokraterna framförallt bekänner sig till är försöken att
skapa gemenskap och stabilitet i samhället genom att förena det bästa ur den traditionella
högern och den traditionella vänstern. Vi har en stark strävan – om att ersätta klasskamp och
hat med förbrödring och nationell solidaritet, om att ersätta revolutionära tendenser med
ansvarstagande reformer samt om att ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med
trygghet, hög moral och lag & ordning. För att nå de ovan nämnda strävandena tror vi likt
historiska socialkonservativa tänkare att vi bäst gör det med nationalism och stärkandet av
samhörigheten på den nationella identitetens grund.
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Nationalism
Förutom socialkonservatism, så bekänner sig Sverigedemokraterna också till nationalismen.
Vi ser nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den
gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. En självklar uppgift för konservativa
rörelser är att värna starkt historiskt förankrade gemenskaper, och där ser vi, undantaget
familjen, att nationen är den viktigaste av dessa. Nationalismen ser vi därför som en naturlig
del av konservatismen, och en naturlig del av partiets politik.
I allmänhet är den nationalistiska ideologin löst definierad, och nedskalad innebär den att den
egna nationens intressen ska sättas främst, att den egna nationen ska vara fri och suverän i
relation till andra nationer samt att statens gränser så långt det är möjligt ska sammanfalla
med nationens utbredningsområde. Ovanstående grundläggande principer står vi bakom, och
de är universella för oss - vi tillerkänner alla världens nationer samma grundläggande fri- och
rättigheter som vi kräver för vår egen. Viktigt att tydliggöra är också att den
sverigedemokratiska nationalismen vilar på en tydlig demokratisk grund, och ser de
nationalistiska principerna som ett rättesnöre och en kompass, snarare än absoluta dogmer. Vi
står för en pragmatisk nationalism.

Bakgrund
Valmanifest 2018 – kontraktet med väljarna
Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun har valmanifestet som partiet
gick till val på inför 2018 års kommunalval som en central utgångspunkt. De vallöften vi
avger till väljarna inför höstens val till Linköpings kommunfullmäktige har varit vägledande
för våra budgetprioriteringar även för kommande budgetår. I takt med att
Sverigedemokraterna har utvecklats och kan ta ett större ansvar för kommunens alla områden,
omfattar budgeten självklart mer än bara våra fokusområden. I det sverigedemokratiska
valmanifestet inför 2018 års kommunalval återfinns fyra fokusområden som särskilt har
funnits i åtanke också under budgetarbetet. Dessa fyra fokusområden är, utan inbördes
rangordning:
●

Trygghet

●

Migration och sammanhållning

●

Pensionärer och äldreomsorg

●

Näringsliv och arbetsmarknad
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Prioriteringar för budgetåret 2021
Linköping är den kommun som har lägst kommunalskatt i region Östergötland, detta ser vi i
Sverigedemokraterna Linköping som mycket positivt. Linköpings kommunala hushållning
har överlag varit förhållandevis god vilket innebär att kommunen har goda möjligheter att
möta den kommande lågkonjunkturen. Sverigedemokraterna kommer lägga stort fokus på att
säkerställa att kommunens kärnverksamhet kan fortsätta leverera kvalitativ service under
lågkonjunkturen. Därför har vi i Sverigedemokraterna prioriterat just kärnverksamheten med
särskild fokus på äldreomsorg och skolan i budgeten för 2021.
Sverigedemokraternas satsningar och budgetförslag innebär en kvalitativ höjning av
livstillvaron i Linköpings kommun. De ekonomiska medel som åstadkommer höjningen
kommer varken från nedskärningar eller skattehöjningar - utan enhälligt från effektiviseringar
och omprioriteringar av befintliga resurser. Sverigedemokraternas politik innebär en ny
utveckling för Linköpings kommun. En utveckling som garanterar samtliga medborgares rätt
till en värdig äldreomsorg på ålderns höst, rätt till sin svenska kultur och slutligen rätt till att
leva sina liv i trygghet.
En av Sverigedemokraternas största satsningar görs på pensionärer och äldreomsorgen. Under
2021 tillskjuter partiet 85 miljoner kronor mer till äldrenämnden än i nuläget.
Sverigedemokraterna satsar 40 miljoner kronor på ökad bemanning i äldreomsorgen, vilket är
en satsning på en värdig tillvaro för de äldre genom en ökad kvalitet i vård och omsorg. I den
satsningen ingår även en grundlig översyn av personalens schemaläggning för att förbättra
återhämtning, trivsel och arbetsmiljö samt kontrollera att personalen besitter relevant
språkkunskap. Att sänka sjukfrånvaron med en procentenhet skulle motsvara cirka 107
årsarbeten åter i arbete, samt frigöra 80 årsarbeten i form av vikarier. Således anser vi i
Sverigedemokraterna att satsningarna är välmotiverade. Vidare kommer det resultera i att
Linköpings kommun blir en attraktivare arbetsgivare, vilket i sin tur resulterar i fler
medarbetare inom äldreomsorgen.
För att minska det sociala utanförskapet bland äldre satsar Sverigedemokraterna 26 miljoner
kronor på att starta ett pilotprojekt som syftar till att erbjuda kostnadsfria bussresor för
pensionärer. I samband med detta satsar vi även 5 miljoner kronor på att upprätta fler
mötesplatser för äldre. Fördelarna med dessa satsningarna är många. Dels kommer våra
förslag innebära att det sociala utanförskapet minskar. Därtill kommer våra äldre, genom
deras ökade mobilitet, ges större möjligheter att röra sig ute i samhället. Detta kommer i sin
tur påverka deras psykiska- och fysiska hälsa positivt. I samma anda investerar
Sverigedemokraterna Linköping 3 miljoner kronor i halkskydd för kommunens äldre.
Förslaget säkerställer, likt de kostnadsfria bussresorna, att våra äldre får den sociala
mobiliteten som krävs för ett värdig liv. Sverigedemokraterna vill införa krav på att alla
kommunala vårdinrättningar ska ha hjärtstartare, vilket är en billig livförsäkring och den är
dessutom enkel att använda om det skulle hända att hjärtat hos en brukare stannar. Därför gör
Sverigedemokraterna en satsning på 500 000 kronor på att alla kommunala vårdinrättningarska ha hjärtstartare och att en inventering av antalet hjärtstartare på de kommunala
vårdinrättningarna sker.
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Sist men inte minst budgeterar Sverigedemokraterna 6 miljoner kronor för att höja, samt
säkerställa, god kvalitet på måltiderna i äldreomsorgen.
Rätt till utbildning och en trygg skolgång är en självklarhet för oss i Sverigedemokraterna.
Under 2021 satsar Sverigedemokraterna hela 97 miljoner kronor på att utöka budgetramen för
kommunens grund- och gymnasieskolor genom en höjning av skolpengen. Av dessa 97
miljoner kronor går 85 miljoner kronor till höjd skolpeng inom grundskolan där vi bedömer
att behovet är störst. Satsningar på höjd skolpeng tror vi är ett klokt val då det möjliggör för
varje skola och rektor att möta de utmaningar som deras organisation står inför utifrån
verksamhetens egna behov och förutsättningar. Vi anser att rektorerna, som de fackmän
rektorer de-facto är, besitter störst kompetens att möta de utmaningar verksamheten står inför.
Vidare satsar Sverigedemokraterna totalt 25 miljoner kronor på förstärkt elevhälsa vilket är en
satsning på våra ungas välmående och ett led i partiets ambition att bekämpa psykisk ohälsa
bland unga. 11 miljoner kronor är avsatta för en satsning på integration och sammanhållning i
Linköpings skolverksamhet. Sverigedemokraterna vill inrätta en frivillig språkskola för barn
mellan 3-5 år. Dit ska föräldrar som har annat modersmål än svenska kunna anmäla sin barn
för att på ett bättre sätt förbereda dem för den kommande skolgången. Under budgetåret 2021
vill Sverigedemokraterna förstärka landsbygdstillägget, vilket är ett särskilt stöd avsett för
grundskolor på landsbygden. För ändamålet avsätter Sverigedemokraterna 4 miljoner kronor
vilket är en kraftig höjning av stödet sett till nuvarande budgetram.
Bilen är en nödvändighet för många i vardagen, inte minst för människor som bor ute på
landsbygden där kollektivtrafiken inte är tillgänglig i lika stor utsträckning som inne i staden.
För att ha en levande stad och landsbygd behövs därför bilen. Under nuvarande styre i
kommunen har framkomligheten för motortrafik allt annat än förbättrats. Det är en utveckling
vi i Sverigedemokraterna ämnar att vända genom att tillskjuta ekonomiska medel under 2021
för att finansiera ombyggnationer av vägnätet. Exempelvis vill Sverigedemokraterna
säkerställa att Hamngatan i centrala Linköping förblir en dubbelfilig väg som är tillgänglig för
motorburen trafik. Därutöver vill vi satsa 2 miljoner kronor på att utreda kapacitetshöjning av
SAAB-rondellen vid Braskens bro, Malmslättsvägen samt Lambohovsleden. För att i övrigt
underlätta för motortrafik satsar Sverigedemokraterna på att förbättra underhållet av
kommunens vägnät.
Linköping är en anrik stad med en tusenårig historia - Sverigedemokraterna vill vårda och
förvalta det kulturella arv som finns i Linköping i form av exempelvis statyer och byggnader.
Därtill måste kommunen säkerställa att de nödvändiga nybyggnationer som görs i form av
studentbostäder och hyresrätter byggs på ett sätt som respekterar den anrika omgivningen i
Linköping stad. På förekommen anledning innefattar Sverigedemokraternas budgetförslag en
satsning om 10 miljoner kronor på byggnadsvårdsbidrag.
Såväl det svenska kulturarvet som det lokala kulturarvet i och omkring Linköping är av stort
värde. Inte minst som en länk till våra förfäder, vars digra arbete utgör grunden för vårt
nuvarande välstånd. Att dela en gemensam historia och kultur är naturligtvis också något som
binder människor samman. Den svenska kulturen och svenskarnas gemensamma identitet är
enligt Sverigedemokraterna själva fundamentet i det svenska statsbygget.
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Därför satsar Sverigedemokraterna under 2021 21 miljoner kronor på olika satsningar
relaterade till traditioner, kulturarv och historia. Av den nämnda summan går 8 miljoner
kronor till olika satsningar på att förstärka verksamheten för Friluftsmuseet Gamla Linköping,
Valla gård samt bevara Garnisonsmuseet. Vår förhoppning är att satsningen på det redan
populära området ute vid Valla kan bidra till att stärka områdets attraktivitet för besöksnäring
och turism, samtidigt som möjligheterna att bevara och levandegöra kulturarvet i området
inför framtiden ökar. Sverigedemokraterna satsar sammanlagt 9 miljoner kronor på ett
Sverigecenter och kulturlotsar. Det är viktiga satsningar för att dels stärka det svenska
kulturarvets ställning men också sammanhållningen i hela kommunen. För att synliggöra det
svenska kulturarvet för fler medborgare avsätter Sverigedemokraterna 2 miljoner kronor som
ska gå till att förstärka och framhäva firandet av traditionella svenska högtider. Vidare vill
Sverigedemokraterna inrätta en kommunal kulturarvsfond och avsätter 1 miljon kronor
ändamålet, därtill avsätter partiet 1 miljon kronor till föreningar som syftar till att bevara och
vidareutveckla det svenska kulturarvet.
Sverigedemokraterna ser med stor oro på otryggheten som breder ut sig i landet. Våldet och
kriminaliteten blir allt råare, vilket bland annat går att se på gänguppgörelser som kostar
oskyldiga medborgare deras liv och bortsprängda fasader i tätorter. Vi sverigedemokrater
anser att kommunen behöver vara mer offensiv när det kommer till att bekämpa all
brottslighet och gängrelaterad brottslighet i synnerhet. Därför budgeterar partiet 15 miljoner
kronor till åtgärder som kommer att bidra till en ökad trygghet på gator, torg och andra
offentliga miljöer. Av denna summa avsätts 13 miljoner kronor till att anställa fler väktare och
ordningsvakter samt utökad kameraövervakning. Två miljoner kronor går till
brottsförebyggande arbete som att inrätta en interaktiv karta över brottslighet i kommunen.
Vidare öronmärks 5 miljoner kronor till trygghetsskapande åtgärder inom grund- och
gymnasieskolan under 2021. Trygghetsskapande åtgärder kan utgöras av att vid behov
anställa väktare vid särskilt stökiga skolmiljöer och utökad kamerabevakning.
Inför budgetåret 2021, precis som under hela mandatperioden 2014–2018 och föregående år,
är det tydligt att migrationsrelaterade kostnader utgör en stor andel av de utgifter som äter upp
kommunens investeringsutrymme. Nu, mer än någonsin, gör sig dessa investeringar
nödvändiga i den kommunala kärnverksamheten. Det mångåriga haveri som Sveriges
migrationspolitik har, i samband med den icke-existerande integrationspolitiken, fört med sig
enorma konsekvenser för den nationella och kommunala sammanhållningen. Utöver att
splittra ett tidigare sammanhållet och kulturellt homogent samhälle har migrationspolitiken
haft förödande konsekvenser för den kommunala välfärden. Inte minst på grund av den
ekonomiska och resurskrävande belastning som migranter innebär för den kommunala
välfärden. Detta i förhållande till hur lång tid det tar för nyanlända att etablera sig på
arbetsmarknaden och börja betala skatt.
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I genomsnitt tar det 8 år för en nyanländ att etablera sig på arbetsmarknaden, men i praktiken
tar det ännu längre tid innan utrikesfödda närmar sig en sysselsättningsgrad som den av
inrikesfödda1. Därutöver tillkommer kostnader för det direkta mottagandet och kostnader runt
omkring mottagandet för migranter.
Sverigedemokraterna har sedan länge fått nog av den förda invandringspolitiken. Partiet var
först ut med att påtala farorna med en ansvarslös invandring och tiden har dessvärre givit oss
rätt. Sverige står inför enorma utmaningar som är direkt kopplade till migrationspolitiken och
Sverigedemokraterna är det enda partiet som har presenterat konkreta lösningar på problemen.
Sverigedemokraterna vägrar acceptera konsekvenserna som den ansvarslösa
migrationspolitiken redan har medfört och kommer att medföra framöver, ska gå ut över våra
medborgare som har byggt upp det välstånd våra politiker villkorslöst skänker bort.
Sverigedemokraterna kommer göra allt som står i vår politiska makt för att avveckla alla
verkningslösa integrationsprojekt och istället investera pengarna i den kommunala
kärnverksamheten.
Sverigedemokraterna kommer vid varje tillfälle att verka för att stoppa inflödet av asyl- och
kvotflyktinginvandring till Linköpings kommun. Som ett led i detta vill partiet utreda
huruvida Linköpings kommun skulle kunna gå till väga för att bli undantagen EBO-lagen och
dess förpliktelser. Den mest kostnadseffektiva och viktigaste integrationsåtgärd
Sverigedemokraterna presenterar för 2021 är ett återvandringscentrum. Totalt avsätts 7
miljoner kronor för att upprätta och driva detta centrum. Hit ska migranter vända sig om de
frivilligt önskar återvandra till sitt hemland.

1

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2017/12/171123-ESO-2017_7-korr-171215.pdf
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Politikområden inklusive budgetuppdrag
Ett demokratiskt och rättvist Linköping
Ur Sverigedemokraternas principprogram som antogs 2011 står följande att läsa om partiets
syn på det svenska demokratiska politiska systemet, ”Att all offentlig makt i Sverige ska utgå
från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer.”.
Vi vill som parti se ett närmare beslutsfattande för Linköpings kommuninvånare, och en ökad
kontaktyta mellan folkvalda och väljare. Det är ett principiellt viktigt ställningstagande och
något partiet eftersträvar på samtliga politiska nivåer. Detta har inneburit att
Sverigedemokraterna landat i viktiga ställningstaganden som att motsätta oss mer
maktförskjutning till EU och motverka att Östergötland blir en del av en storregion.
Vidare är det en självklarhet för Sverigedemokraterna att likabehandlingsprincipen råder i
kommunen. Av det följer exempelvis att vi tar avstånd från kvotering till förmån för
meritbaserad tjänstetillsättning i kommunen. De personer som har valts in i Linköpings
kommunfullmäktige är kommuninvånarnas främsta politiska representanter. Det är för
kommuninvånarnas skull därför viktigt att ha respekt för valresultatet och se till att politiska
tjänster och olika former av stöd som tillkommer partierna, fördelas förutsägbart och rättvist
för att inte beröva invånarna rättmätig politisk representation utifrån relevant valresultat.

Sverigedemokraterna Linköping vill:
●

Revidera berörda kommunala styrdokument på ett sådant sätt att genuspedagogik helt avvecklas ur
den kommunala verksamhetens jämställdhetsarbete.

●

Revidera berörda kommunala styrdokument på ett sådant sätt att begrepp som mångkultur stryks ur
dessa.

●

Revidera kommunens personalpolitiska program, för att ge fokus på lika möjligheter och kompetens, i
stället för fokus på fördelning i form av exempelvis kvotering eller så kallad positiv särbehandling.

●

Ta fram en handlingsplan för hur medborgarinflytandet kan stärkas i kommunen, bland annat
genomförande av fler kommunala folkomröstningar.

●

Ta fram kommunala riktlinjer för en mer rättvis och demokratisk politisk organisation i kommunen
gällande tillsättning av politiska tjänster, insyn i politiska organ med mera.
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Ett tryggare Linköping
I Sverigedemokraternas Linköping är hela kommunen en trygg plats att leva i för kommunens
alla invånare. Otrygghet ska inte höra till det normala och brottslighet ska inte tillåtas att
spridas utan att samhället gör allt i sin makt för att stoppa dess framfart. Kommunens invånare
ska alltid känna att samhället tar brott mot dem på allvar och att de får upprättelse. Samhället
ska se till brottsoffret bästa, inte gärningsmannens.
Sverigedemokraternas budget ger förutsättningar för en tryggare kommun genom att i
samarbete med polisen få ut fler synliga poliser i Linköpings kommun. Därtill budgeterar
Sverigedemokraterna för att få ut fler uniformerade ordningsvakter och trygghetsväktare på
gator och torg i kommunen för att agera som ett komplement till de polisiära insatserna i
kommunen.
Sverigedemokraterna vill uppmuntra kommunens invånare att ta ett större ansvar för varandra
och vill därför att kommunen inför ett civilkuragepris som årligen ska delas ut till medborgare
som utmärkt sig genom att hjälpa sina medmänniskor med fara för sin egen säkerhet.
Det finns hot i samhället som Linköping lättare kan hantera tack vare ny teknologi.
Sverigedemokraterna vill kraftigt öka antalet övervakningskameror i kommunen. Dessa ska
anslutas till polisens övervakningscentral. På dessa övervakningscentraler finns utbildad
personal som arbetar med att analysera bildflödet från övervakningskameror. Tack vare den
snabba tekniska utvecklingen på övervakningskameror kan dessa upptäcka allt från pistolskott
till brottsligt beteende. Dessutom finns möjligheten att mäta kroppstemperatur på individnivå,
detta kan användas i arbetet för att motverka smittspridning vid epidemier, som t.ex. vid
rådande coronapandemi. Med andra ord är möjligheterna många med ny teknologi.
Sverigedemokraterna vill förhindra den kriminalitet som följs av det organiserade tiggeriet
som plågar många kommuner i Sverige. Med det organiserade tiggeriet följer
människohandel, prostitution och annat utnyttjande av utsatta människor. Kommunen ska
därför alltid skyndsamt avbryta alla försök till skapandet av illegala bosättningar, samt
motverka tiggeri genom att omarbeta de lokala ordningsföreskrifterna.
Ytterligare en viktig satsning är en utredning och kartläggning av religiös extremism i
Linköpings kommun. Detta ska mynna ut i en handlingsplan för hur religiös extremism kan
motarbetas och förhindras från att få fäste i Linköping. Exempelvis erhåller studieförbundet
Ibn Rushd ekonomiska bidrag från kommunen, vilket är förkastligt eftersom de har tydliga
kopplingar till den islamistiska organisationen “Muslimska brödraskapet”, en organisation
som till och med är förbjuden i ett antal länder i Mellanöstern.
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Sverigedemokraterna Linköping vill:

●

Införa tiggeriförbud på av kommunen utvalda platser i de lokala ordningsföreskrifterna för Linköpings
kommun, samt ta fram en plan för hur illegala bosättningar ska motverkas.

●

I samråd med polisen motverka brottsligheten som förekommer bland hitresta tiggare.

●

Upprätta tydliga överenskommelser med polisen vad gäller fler synliga poliser i utanförskapsområden
och innerstaden, samt tydligare hantering av våldsamma demonstrationer.

●

Ta fram en interaktiv trygghetskarta med brottsstatistik för Linköpings kommuns olika stads- och
kommundelar som ska tillgängliggöras via internet för ökad kunskap hos allmänheten.

●

Införa fler patrullerande ordningsvakter/trygghetsväktare i innerstaden, otrygga bostadsområden,
stökiga skolor och större evenemang i Linköping, som t.ex. Stadsfesten.

●

Kraftigt öka antalet övervakningskameror vid särskilt brottsutsatta platser som ska anslutas till
polisens övervakningscentral.

●

Ge ekonomiskt stöd till ideella föreningar i kommunen som arrangerar brottspreventiv verksamhet.

●

Inrätta ett civilkuragepris i Linköpings kommun samt ta fram förslag på dess utformning.

●

Upprätta en handlingsplan för att motverka religiös extremism.
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Sammanhållning kräver invandringsstopp.
Sverigedemokraterna vill sätta stopp för Linköpings skadliga migrationspolitik. Kommunen
har genom sin apatiska inställning till Sveriges skadliga invandringspolitik tagit emot en för
stor mängd migranter som kommunen helt och hållet saknar förmåga att integrera.
Konsekvenserna för Linköping har varit förödande och kommer bland annat i form av ökad
brottslighet, segregation och otrygghet på kommunens skolor.
Sverigedemokraterna anser att integration endast kan ske genom en vilja att anpassa sig efter
den svenska kulturen och det samhälle våra förfäder byggt upp. Integration för
Sverigedemokraterna är mer än bara sysselsättning, även om det är en viktig del i
integrationsarbetet. För att på riktigt vara integrerad i det svenska samhället måste invandrade
personer anpassa sig efter svensk kultur och därigenom vår nations värderingar och
traditioner. Om nyanlända vägrar göra avkall på värderingar och traditioner som inte hör
hemma i Sverige av etiska eller moraliska skäl, är integration inte möjligt.
Linköpings kommun är mer segregerad och splittrad än vad den någonsin har varit. Detta är
en direkt konsekvens av den ansvarslösa invandringspolitiken som politikerna har utsatt
Sverige för under falska löften om framtida vinster. Den ansvarslösa invandringspolitiken är
ett svek mot hela Sveriges befolkning och Sverigedemokraterna kommer göra allt som står i
vår politiska makt för att tillintetgöra den splittringspolitik som övriga partier har förespråkat.
Framför splittring väljer Sverigedemokraterna sammanhållning - en sammanhållning som
grundar sig i den svenska nationens mångtusenåriga kultur och våra svenska värderingar vars
enande kraft en gång byggde det svenska folkhemmet.
Sverigedemokraterna vill stryka begreppen mångkultur ur samtliga styrdokument hos
kommunen eftersom mångkultur splittrar samhällen. På grund av mångkultur har Sverige gått
från att vara en av världens mest kulturellt homogena nationer till en av världens mest
mångkulturella och splittrade. Det är på grund av mångkulturen vi ser en ny typ av
kriminalitet i Sverige, det är på grund av mångkulturen vi har parallella samhällen och det är
på grund av mångkulturen som islamister kan bedriva skolverksamhet i Sverige. Vi vill
ersätta mångkultur med svensk kultur i kommunens styrdokument och verka för att
tillgängliggöra den svenska kulturen för alla kommunens medborgare. I
Sverigedemokraternas Linköping kommer kulturen tillgängliggöras genom att kommunen tar
större ansvar för att fira svenska högtider och låta värderingar som demokrati, jämställdhet
och yttrandefrihet genomsyra all kommunal verksamhet.
För att underlätta kommunens ansträngda situation vill Sverigedemokraterna att Linköping
ska klassas som ett utsatt område och undantas från EBO-lagen. Flyktingförläggningar ska
inte placeras i Linköpings kommun eftersom boende då folkbokförs i kommunen, som då
innebär att kommunen får fortsatt ansvar för varje folkbokförd individ.
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Sverigedemokraterna vill införa etableringslån istället för försörjningsstöd. När asylsökande
får uppehållstillstånd försvinner LMA-ersättningen de tidigare haft och ersätts av
etableringsbidrag från Migrationsverket. I glappet mellan de statliga bidragen tvingas
kommunen ofta betala ut försörjningsstöd. Vi vill att de nyanlända istället får ett
etableringslån med återbetalningsskyldighet.
I Sverige har invandrare rätt till tolk enligt förvaltningslagen som säger “En myndighet ska
använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna
ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”. Vid
kontakt med kommunen erbjuds tolk ofta helt kostnadsfritt, även om man har bott i Sverige i
decennier och borde ha lärt sig svenska, vilket sänder helt fel signaler och leder till en ökad
segregation. För att helt åtgärda problemet krävs åtgärder från riksdagen i form av ändringar i
förvaltningslagen men fram till att det sker vill Sverigedemokraterna Linköping endast
erbjuda tolkhjälp i den utsträckning kommunen är juridiskt skyldig att göra det.
Linköpings kommun betalar idag ut stora summor i bidrag till föreningar som har till avsikt
att bevara eller stödja invandrade gruppers kultur och identitet. Sverigedemokraterna vill
slopa bidrag till dessa föreningar och även till det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd.
Sverigedemokraterna vill förbjuda böneutrop från moskéer. Sverige är och ska fortsätta vara
ett sekulärt samhälle där alla har rätt att få slippa en religion påtvingad sig utan att kunna värja
sig. I Linköping finns det personer som fått utvisningsbeslut och följaktligen uppehåller sig
illegalt i Sverige. Sverigedemokraterna vill att kommunen utreder och upprättar en plan för
hur människor som vistas illegalt i Linköping och som kommer i kontakt med kommunens
verksamheter ska anmälas till polisen och andra berörda myndigheter.

Sverigedemokraterna Linköping vill:

●

Utreda hur Linköpings kommun ska agera för att ges undantag från bosättningslagen, och
skyldigheterna som kommer med den, om att ta emot nyanlända invandrare.

●

Utreda de möjligheter kommunen har att på olika sätt hindra etableringen av asylförläggningar inom
kommunens geografiska område.

●

Upprätta ett kommunalt återvandringscentrum samt ta fram en modell för hur arbetet ska gå till.

●

Ådra kommunen att uppfölja och uppmuntra nyanlända som mottar försörjningsstöd att anpassa sig
till det svenska samhället genom att bland annat lära sig språket samt eftersträva en sysselsättning på
heltid.

●

Verka för att införa etableringslån istället för försörjningsstöd när asylsökande kommer till kommunen
i väntan på att Migrationsverket betalar ut etableringsstöd.

●

Slopa kommunala ekonomiska stöd till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara
eller stödja invandrade gruppers kultur och identitet, med undantag för nationella minoriteter.
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●

Genomföra en utredning av antalet illegala invandrare som vistas i Linköpings kommun och de sociala
och ekonomiska konsekvenser som gruppen har på kommunen, samt ta fram förslag på hur illegala
invandrare som kommer i kontakt med kommunens verksamheter ska anmälas till polisen och andra
berörda myndigheter.

●

Tillse att ensamkommande migranter som har ljugit om sin ålder polisanmäls för bidragsbrott av
Linköpings kommun samt att dessa bli återbetalningsskyldiga.

●

Att religiösa nybyggnationer ska byggas på ett sätt som harmoniserar med Linköpings lokala kulturarv
samt att förbud mot böneutrop ska skrivas in i de lokala ordningsföreskrifterna.

Ett arbetande och ekonomiskt hållbart Linköping
Sverigedemokraterna Linköping verkar för en levande kommun och således är vi starka
förespråkare av ett starkt näringsliv.
Svensken är strävsam, driftig och uppfinningsrik. Vår svenska historia är full av företagare
och företagsamhet som gjort Sverige känt världen över. “Made in Sweden” fungerar som en
kvalitetsmärkning och inger förtroende och tillit i svenska produkter och tjänster.
Sverigedemokraterna är stolta över Sverige och det svenska folkets företagsamma anda, vi vill
därför uppmuntra denna vart än det är möjligt.
Sverigedemokraterna vill att Linköping ska vara en attraktiv plats att etablera företag i. Det
gäller såväl som för den enskilde rörmokaren, till byggbolag och hela vägen till
försvarskoncernen SAAB. Sverigedemokraterna ser mycket positivt på ett nära samarbete
mellan näringslivet och kommunala aktörer. Genom ett nära samarbete med
branschorganisationer samt företag kan kommunen skapa fler arbetstillfällen. Således kan fler
medborgare bli sysselsatta och självförsörjande.
I Sverigedemokraternas Linköping underlättar och förenklar kommunen för företag att göra
långsiktiga investeringar. Linköping är en attraktiv stad för företagare och investerare genom
att underlätta etablering och serva företagen med exempelvis snabb och effektiv handläggning
vid detaljplanering och bygglov. Genom en nära dialog med näringslivet utvecklar och
förbättrar Linköpings kommun kontinuerligt sina insatser för att attrahera företagare och
investerare till Linköping.
Linköping utmärker sig genom att tillhandahålla en omfattande och bred variation av
yrkeskompetens bland sina medborgare genom Universitetet, högskolor och yrkesskolor.
Kommunen ska genom samarbete med näringslivsorganisationer säkerställa att
lärlingsutbildningar på Linköpings skolor motsvarar yrkeskompetensen det lokala näringslivet
efterfrågar i stunden och framöver. Genom ett nära samarbete med näringslivet kan
kommunen säkerställa att lärlingsutbildade elever ges mycket goda möjligheter att erhålla
anställning i Linköping efter avslutad utbildning.
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Genom samarbete med Linköpings Universitet fortsätter Linköping att utvecklas mot en än
mer studentvänlig kommun som lockar högutbildad och innovativ arbetskraft till kommunen.
Detta i sin tur förser branschledande företag i Linköping och Östergötland med den
spetskompetens man efterfrågar.
Linköpings kommun ska i samarbete med regionen och övriga kommuner i Östergötland
fortsätta verka för att förbindelserna mellan Linköping och övriga kommuner är goda, för att
därigenom möjliggöra för människor bosatta utanför Linköping att bidra till det lokala
näringslivet.
Kommunen ska genom evenemang som “Stadsfesten” verkar för att lokala aktörer kan synas
och bidra till att Linköping har en livskraftig, levande och social stadskärna. Inte minst genom
befintliga evenemang men också genom att verka för större folkfester under kulturella
högtider som nationaldagen och midsommar.

Sverigedemokraterna Linköping vill:

●

Verka för att Linköpings kommun i samarbete med arbetsförmedlare och gymnasieskolor i kommunen
ska erbjuda kommunalt finansierade lärlingsutbildningar som svarar mot företagens behov.

●

Verka för att främja företagsamhet i Linköping genom att underlätta etablering, handläggning och drift
för företag och investerare i Linköping.

●

Främja näringslivet genom att anordna fler folkfester i samband med våra nationella högtider.

●

Kontinuerligt förbättra och främja studenters etablering i Linköping och Östergötland för att säkra
näringslivets kompetensförsörjning.

●

Underlätta för näringslivet genom förbättrad servicegaranti och vägledning genom
handläggningsärenden.

●

Verka för fortsatt goda kollektivtrafikförbindelser mellan Linköping och övriga kommuner i
Östergötland.
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Kunskap och ordning i Linköpings skolor
Sveriges ungdom är Sveriges framtid. Därför måste Sverige erbjuda en utbildning i
världsklass och hela tiden sträva efter en kvalitativ höjning av utbildningen i skolan. Tyvärr
kan flera skolor runt om i Sverige inte erbjuda en utbildning i världsklass och det generella
skolresultatet fortsätter att sjunka. Sverigedemokraterna anser att ojämlikheten och den
kvalitativa skillnaden som finns mellan skolor i Sverige är oacceptabel. Att Sveriges
skolsystem som en gång i tiden var ett av världens bästa har förfallit till dess nuvarande
tillstånd är inte bara skamligt, det är ett svek mot våra barn. Sverigedemokraterna vill ge våra
barn en objektiv och neutral skolgång i världsklass.
Vägen mot att åtgärda problematiken inom utbildningssystemet kommer som mycket annat att
krävas åtgärder på nationell nivå men i dagsläget åligger en stor del av ansvaret Sveriges
kommuner. För att börja vägen mot en mer kvalitativ och jämlik utbildning vill vi i
Sverigedemokraterna höja skolpengen för grund- och gymnasieskolan samt genomföra en
satsning för lärare i form av lärarlönesatsning. Vi vill även höja landsbygdstillägget för skolor
på landsbygden. Hela Sverige ska leva och för att det ska vara möjligt måste
skolverksamheten bestå på landsbygden.
Svenska skolan lider idag av en rad problem, exempelvis segregation, sjunkande
studieresultat, lärarbrist etc, detta gäller inte minst Linköpings kommun. Linköpings skolor
ges särskild uppmärksamhet i Sverigedemokraternas budget och vi ämnar att vidta alla
åtgärder som står inom vår politiska makt för att förhindra ytterligare degenerering av
skolväsendet.
Lärare och rektorer är i många meningar vingklippta när det kommer till vilka åtgärder man
kan vidta för att garantera ordning och reda i klassrummet. Detta innebär i sin tur att oordning
och otrygghet råder på mer eller mindre alla skolor, om än i varierande grad. Oordning i
klassrum har ofta sitt ursprung i en person eller en liten grupp elever som förstör för sina
klasskamrater. Idag har inte lärare och rektorer möjligheterna att på ett effektivt sätt hantera
den oordning som uppstår när elever trotsar de ordningsregler som finns. Här krävs framför
allt åtgärder på nationell nivå. Sverigedemokraterna Linköping vill därutöver förespråka ett
förtydligande av föräldraansvaret. Många av de problem som den svenska skolan står inför
har sitt ursprung i ansvarslösa politiska beslut och organisatoriska misstag, men lika många
har också sitt ursprung i en dysfunktionell ansvarsfördelning mellan lärare och föräldrar.
Lärare har till uppgift att förmedla kunskap. Lärare ska inte behöva uppfostra sina elever, det
ansvaret åligger elevens föräldrar. Därmed måste samspelet mellan lärare och föräldrar
förtydligas. Det är orimligt att förvänta sig att ens barn slutar vara ens angelägenhet så fort
man lämnar barnet på skolan. Därför menar vi sverigedemokrater att föräldraansvaret i
Linköpings skolor måste förtydligas och vi vill därför tillsätta en utredning om hur man på
bästa sätt åstadkommer detta. Utöver att förtydliga föräldraansvaret vill Sverigedemokraterna
säkerställa att den åtgärdstrappan som existerar för bråkiga elever förtydligas, efterlevs och att
detta görs över hela kommunen. Detta kommer resultera i tydligare gränsdragningar för elever
och förenkla lärares hantering av bråkiga situationer genom tydliga riktlinjer.
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Olika elever har olika förutsättningar för sitt lärande. Olika elever har olika behov. Den
kommunala skolan måste bli bättre på att indela elever efter deras individuella behov och
kunskap. På så sätt får de som överpresterar den intellektuella stimulans som krävs och elever
som är i större behov av hjälp erbjuds detta. Sverigedemokraterna Linköping vill därför utreda
hur den kommunala grundskolan på ett bättre sätt kan dela in elever i klasser efter deras
individuella förutsättningar. Vidare satsar Sverigedemokraterna på en förstärkt elevhälsa
vilket är en satsning på våra ungdomars välmående och ett led i partiets ambition att motverka
psykisk ohälsa bland unga.
Coronas konsekvenser på civilsamhället är många och kommer påverka oss samtliga en lång
tid framöver. Till följd av pandemin tvingades gymnasieelever till distansundervisning för att
minska smittspridningen i Sverige. För vissa fungerade upplägget bra och för vissa fungerade
det mindre bra. Sverigedemokraterna vill se att kommunen erbjuder tillfälliga stödinsatser för
de elever som upplever att man som en direkt konsekvens av distansundervisningen inte
kunde prestera så bra som man hade kunnat i ett klassrum.
Otryggheten i den svenska skolan är värre än vad den någonsin har varit. Linköpings kommun
har kapitalt misslyckats med att motverka otryggheten och stöket i kommunens skolor. I
stället för att hantera problemen är kommunens svar att lägga ned skolor och sprida ut
problemet till andra, mer välfungerande skolor. Sverigedemokraterna finner det oacceptabelt.
Sverigedemokraterna har åtgärder på både nationell och kommunal nivå för att återställa
ordning och reda i skolan. På nationell nivå driver partiet politik som ger lärare större
befogenheter i klassrummet och skolan möjlighet att tvångsplacera stökiga elever i jourklasser
och jourskolor. Fram till att ett system med jourklasser och jourskolor upprättas måste
kommunen hantera problemet på andra sätt. Sverigedemokraterna vill säkerställa trygghet
genom ökad kameraövervakning, passagesystem och vid behov, i särskilt otrygga skolmiljöer,
kan patrullerande väktare bli aktuellt.
Fysisk och psykisk trygghet i skolan är ett måste. Sverigedemokraternas målbild är att ingen
elev ska behöva gå till skolan och oroa sig över varken sin fysiska eller psykiska trygghet. För
att fortsätta motverka den psykiska ohälsan mot unga vill Sverigedemokraterna se en stärkt
elevhälsa och obligatoriska kuratorsamtal.
Den svenska skolan är idag segregerad och flertalet av dagens problem kan härledas till den
ansvarslösa migrationspolitiken. Till följd av kommunens och regeringens slapphänta
integrationspolitik är Linköping idag splittrat, segregerat och mångkulturellt. Inte minst kunde
man se konsekvenserna av detta på Skäggetorpsskolan som kommunen nu har beslutat att
lägga ned på grund av styrets oförmåga att hantera problemen man skapat.
Skäggetorpsskolans misslyckande är ett praktexempel på varför Sverige måste prioritera
effektiva integrationsåtgärder och sammanhållningspolitik. Svenska ska vara talspråket,
religiösa symboler ska bäras med diskretion och lärare ska lämna religiösa och politiska
åsikter utanför klassrummet. Därtill vill vi värna den svenska traditionen om skolavslutning i
kyrkan.
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Sverigedemokraterna Linköping gör en satsning på integration och sammanhållning i
Linköpings skolverksamhet. Sverigedemokraterna vill inrätta en frivillig språkskola för barn
mellan 3-5 år, dit ska föräldrar som har annat modersmål än svenska kunna anmäla sina barn
för att på ett bättre sätt förbereda dem för den kommande skolgången. På denna språkskola
ska det svenska språket, kulturen och värderingar stå i fokus för att underlätta barnens
integrering under uppväxten.

Sverigedemokraterna Linköping vill:

●

Ta fram en ny modell för utjämningspeng för förskola, grundskola samt fritidsverksamhet, där
socioekonomiskt status inte ska vara en faktor att ta hänsyn till.

●

Utreda hur föräldraansvaret för föräldrar med barn under 18 år tydligare kan kommuniceras och
uppföljas via de kommunala skolorna.

●

Tillse att samtliga kommunala skolor har tydliga åtgärdstrappor med konsekvenser för de elever som
bryter mot ordningsreglerna, samt tillse att enhetlighet finns mellan skolorna.

●

Utreda hur elever i de kommunala grundskolorna i högre grad kan delas in i klasser efter individuella
behov och kunskaper för att nå bästa möjliga resultat.

●

Utreda hur man kan installera passagesystem i de kommunala skolorna för att hindra obehöriga att
komma in.

●

Tillse att elever i de kommunala skolorna genomför det maximala antalet nationella prov som är
möjligt, för att öka likvärdigheten vid bedömning.

●

Att religiösa symboler ska bäras med diskretion på Linköpings skolor.

●

Ta fram förslag på hur samtalsspråket under lektionstid i skolan, med undantag för språklektioner,
alltid ska vara på svenska.

●

Tillse att kommunen stödjer och uppmuntrar kommunala skolledningar att anordna traditionella
skolavslutningar i kyrkan.

●

Genomföra en höjning av ekonomiska medel till skolor på landsbygden.
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Linköping är rikt på kultur och historia
Vad gäller kommunala satsningar på kultur så vill Sverigedemokraterna fokusera på arbete
som främjar det svenska kulturarvet, som vi menar har särskilda värden, genom att lära oss
om vårt arv och vår historia samt genom att fungera som identitetsskapande. Att arbeta för en
stark gemensam identitet är kanske viktigare än någonsin för en kommun som Linköping vars
sammanhållning påverkats negativt av de senaste decenniernas oansvariga invandringspolitik.
Vad gäller kulturverksamhet i övrigt så vill vi särskilt värna om kultur för de yngre, medan vi
anser att biblioteksverksamhet och arbete som främjar kulturarvet är det som ska prioriteras
när det gäller kultur för vuxna. Vi presenterar i vårt budgetdokument en hel uppsättning av
budgetuppdrag med tillhörande finansiering för att stärka kulturarvets och den gemensamma
svenska och lokala identiteten i kommunen. Kulturpolitiken spänner över många politiska
områden i kommunen och betyder mycket för Sverigedemokraterna vad rör exempelvis
migration, sammanhållning samt stadsbyggnad.
Såväl barn som vuxna i dagens Sverige lever alltför stillasittande liv, och där kan kommunen
göra skillnad genom att i stället uppmuntra till och stödja idrott samt en hälsosam livsstil.
Idrott fyller naturligtvis större syften än så, inte minst genom den glädje och kamratskap den
skänker. Därför är ett gott stöd på olika sätt till idrottsrörelsen i kommunen en självklarhet för
oss sverigedemokrater.

Sverigedemokraterna Linköping vill:

●

Inrätta och framarbeta handlingsplan för kulturlotsar med uppgift att samla in, marknadsföra och
samordna hur man mellan kommunens verksamheter, civilsamhället och andra aktörer kan gynna det
svenska och lokala kulturarvet.

●

Inrätta ett Sverigecenter i kommunens invandrartäta områden med fokus på att synliggöra och
förmedla information om det svenska samhället, den svenska kulturen och det lokala kulturarvet.

●

Verka för att kommunen ska ta större ansvar för firandet av traditionella svenska högtider som
exempelvis midsommar och valborg.

●

Bevara Garnisonsmuseet samt öka stödet till Gamla Linköping och Valla gård med långsiktigt fokus på
kulturarvsvård och turism.

●

Inrätta och ta fram en modell för en särskild kommunal kulturarvsfond, dit exempelvis ideella
föreningar, företag och myndigheter ska kunna söka medel för ändamål som främjar det svenska
kulturarvet.

●

Ta fram förslag till särskilda former av kommunalt stöd till ideella föreningar i kommunen som arbetar
med att främja och levandegöra det svenska kulturarvet.

●

Uppmuntra musik- och kulturskolor i kommunen att långsiktigt arbeta med och levandegöra det
immateriella svenska kulturarvet.
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En värdig ålderdom för Linköpings äldre
Sveriges äldre förtjänar respekt, vördnad och en värdig ålderdom - den äldre generationen
tillhör den grupp som genom hårt arbete banade vägen för vårt moderna välstånd.
Sverigedemokraterna Linköping menar att det minsta vi kan göra för att återgälda de äldres
insats är att säkerställa deras rätt till trygghet och en kvalitativ äldreomsorg. I dag är många av
Sveriges äldre försatta i en mycket svår situation. Många har ekonomiska svårigheter, är svårt
drabbade av socialt utanförskap och utsätts för brott särskilt riktade mot deras åldersgrupp.
Linköpings kommun kan inte lösa alla problem som våra äldre står inför eftersom vissa
åtgärder måste vidtas på nationell nivå. Dock kan kommunen vidta ett antal åtgärder för att
undsätta Linköpings äldre.
Sverigedemokraterna Linköping tillskjuter äldrenämnden mer resurser än vad som föreslås av
kommundirektören. Med dessa resurser vill partiet satsa på personalförsörjning, ökade
trygghetsåtgärder för våra äldre och åtgärder för att minska det sociala utanförskapet.
Sverigedemokraterna vill se en satsning på personalen inom äldreomsorgen. Genom att
säkerställa att personalen som vårdar våra äldre mår bra både under och efter arbetstid
säkerställer vi även en högre kvalitét på den vård våra äldre får. På förekommen anledning
satsar Sverigedemokraterna på fler medarbetare inom äldreomsorgen, en översyn av
personalens scheman och förbättrad arbetsmiljö. Med dessa föreslagna satsningar är det
Sverigedemokraternas förhoppning att det kommer leda till en än mer kvalitativ och trygg
vårdkontakt mellan kommunens äldre och berörd personal. För att ytterligare förbättra
livskvaliteten för kommunens äldre satsar Sverigedemokraterna på en förhöjning av kvalitéten
på mat inom den kommunala äldreomsorgen.
I kölvattnet av Covid-19 har det blivit smärtsamt uppenbart att Sverige inte står rustat för att
möta globala kriser eftersom staten och regionerna saknar adekvat krissamordning. Det är
oförsvarligt att tusentals medborgare, framför allt äldre, tvingades sätta livet till för att
styrande politiker kapitalt misslyckats med förbereda en duglig krisberedskap.
Sverigedemokraterna har sedan inträdet i riksdagen förespråkat en återupprättad
krisberedskap med beredskapslager likt de Sverige hade under 1900-talet. Fram till att övriga
parlamentariska församlingar i Sverige vidtar nödvändiga åtgärder åligger det oss i
Linköpings kommunfullmäktige att säkerställa att vår kommun står rustad för att möta
framtida kriser. Således budgeterar Sverigedemokraterna för att Linköpings kommun ska
verka för att upprätta kommunala beredskapslager, samt utreda utformningen på dessa.
Genom att säkerställa en tillräcklig mängd skyddsmaterial inom vård och omsorgen stärker vi
både personalens och brukarnas säkerhet.
Sverigedemokraterna Linköping vill därutöver att kommunen ska tillse att samtliga
kommunala vårdinrättningar ska har en hjärtstartare. Hjärtstartare är enkla att använda och har
i flera fall varit skillnaden mellan liv och död. I Sverigedemokraternas mening är det en billig
livförsäkring för såväl personal som brukare på vårdinrättningen.
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För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att personalen inom äldreomsorgen ska
behärska det svenska språket och det är en självklarhet av flera anledningar. För många äldre
utgör omsorgspersonalen en stor del av deras sociala interaktioner. Således är det viktigt att
personalen kan göra sig förstådd med våra äldre. Utöver det sociala samspelet är bristande
språkkunskaper ett direkt hot mot våra äldres säkerhet och hälsa, något som inte minst har
uppdagats under Covid-19. IVO har under en längre tid flaggat för risker med bristande
språkkunskaper inom äldreomsorgen och det är hög tid att åtgärda problemen inom
Linköpings äldreomsorg. Därför vill Sverigedemokraterna skärpa språkkraven vid
nyanställningar inom äldreomsorgen. Vidare kräver Sverigedemokraterna att utdrag ur
belastningsregister ska vara obligatoriskt vid nyanställningar inom vård och omsorg, partiets
bestämda övertygelse är att dömda brottslingar inte ska vårda Linköpings äldre.
På många håll i Sverige lider äldre av ett socialt utanförskap. Sverigedemokraterna Linköping
vill motverka den ofrivilliga ensamheten som finns bland kommunens äldre. Linköpings
kommun har redan arbetat med åtgärder som mötesplatser och aktiviteter för äldre, något
Sverigedemokraterna välkomnar, men kommunen kan och måste göra mer.
Sverigedemokraterna Linköping föreslår därför att kommunen ska påbörja ett pilotprojekt
som syftar till att erbjuda Linköpings äldre kostnadsfri tillgång till kollektivtrafiken inom
kommunen. Genom att erbjuda Linköpings äldre kostnadsfri kollektivtrafik motverkar vi den
ofrivilliga ensamheten för de äldre som kanske vill men saknar ekonomiska medel att röra sig
inom kommunen. Därtill uppmuntrar förslaget även enklare former av fysisk aktivitet vilket
bidrar till att Linköpings äldre håller sig friskare över en längre tid.
Därtill vill Sverigedemokraterna att Linköpings kommun ska dela ut kostnadsfria halkskydd
till kommuninvånare som är 65 år eller äldre. Detta motverkar både otrygghet och
utanförskap. För en äldre person är det givetvis rimligt att man oroar sig över att gå ut
vintertid när halkrisken är som störst eftersom man kan ramla och slå sig riktigt illa. För
Linköpings äldre innebär en begränsad mobilitet under vintertid, när halkrisken är som störst,
ofrivillig ensamhet. Sverigedemokraterna Linköping menar på att kommunen bör ta varje
tillfälle i akt att motverka ofrivillig ensamhet. Kostnadsfria halkskydd är enligt
Sverigedemokraterna en förhållandevis billig investering för att Linköpings äldre ska ha
möjlighet att, exempelvis, besöka stadens julmarknader.
Avslutningsvis vill Sverigedemokraterna underlätta digitaliseringen för Linköpings äldre
genom att återinföra Supportstugan som syftade till att hjälpa äldre med surfplattor, BankID
och så vidare.
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Sverigedemokraterna Linköping vill:
●

Att Linköpings kommun förfogar över beredskapslager som säkerställer en tillräcklig tillgång till
skyddsmaterial inom kommunal vård och omsorg.

●

Utreda möjligheten för kommunal vård och omsorgspersonal att studera på arbetstid.

●

Verka för en ökning av kvalificerad personal inom äldreomsorgen.

●

Genomföra ett pilotprojekt med kostnadsfria bussresor för pensionärer inom Linköpings geografiska
område.

●

Införa kostnadsfria halkskydd för kommuninvånare som är 65 år eller äldre.

●

Att kommunen ska ställa krav på goda svenskkunskaper vid samtliga nyanställningar inom vård och
omsorg.

●

Införa krav på utdrag ur belastningsregistret innan nyanställningar inom vård och omsorg får påbörjas.

●

Höja kvalitén på mat inom den kommunala äldreomsorgen.

Funktionsrätt och social omsorg i Linköping
Sverigedemokraterna värnar allas rätt till deltagande och mening i samhället, därför är vi
starka förespråkare av funktionsrätt och sociala omsorgsprogram. Det är när man är som
svagast man behöver stöd från samhället, därför vill Sverigedemokraterna stärka stödet till
samhällets allra mest utsatta grupper.
Sverigedemokraterna vill verka för att stärka funktionsrätten i samhället. Oavsett vilken
funktionsnedsättning det rör sig om har alla personer rätt att delta i samhället och rätt till en
värdig tillvaro. Sverigedemokraterna arbetar aktivt med dessa frågor på både kommunal och
nationell nivå. Rätten till deltagande och ett värdigt liv börjar med en ordentlig sysselsättning.
Personer med funktionsnedsättningar har samma rätt att delta på arbetsmarknaden som alla
andra personer och det är Sverigedemokraternas bestämda mening att samhället måste
underlätta för dessa personer att delta och verka på arbetsmarknaden.
Sverigedemokraterna vill på nationell nivå verka för detta genom att bland annat renodla
Samhalls uppdrag och införa flexjobb. På kommunal nivå vill Sverigedemokraterna
Linköping undersöka hur kommunen kan rikta särskilda arbetsmarknadsåtgärder mot personer
som har funktionsnedsättningar för att därigenom höja gruppens sysselsättningsgrad.
Funktionsnedsättningar kommer i många former. Det handlar om allt från neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF), mutism, nedsatt hörsel och intellektuella
funktionsnedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller drabba en
person vid ett senare skede i livet, således ser vi i Sverigedemokraterna det som en
självklarhet att samhället ska vara redo att bistå personer som drabbas av dessa
funktionsnedsättningar. Linköpings kommun bör även verka för att informera samhället om
hur man bäst bemöter medmänniskor med funktionsnedsättningar.
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Kommunen och region Östergötland har olika förutsättningar och kunskaper att bemöta vuxna
och ungdomar med funktionsnedsättningar. Därför anser Sverigedemokraterna att Linköpings
kommun bör utreda hur parterna kan fördjupa arbetet sinsemellan för att på ett bättre sätt
verka för att medborgare som lider av funktionsnedsättningar ska ges bättre förutsättningar att
verka i samhället på samma sätt och villkor som övriga medborgare.
Linköpings kommun har sett ett ökat behov av HVB- och LSS-boenden. Dessa boendeformer
finns till för personer som inte förmår att ta hand om sig själva. Således är det ytterst
oroväckande att kommunen inte kan tillgodose behovet av bostäder för dessa personer.
Sverigedemokraterna vill att kommunen ska verka för att skyndsamt öka antalet HVB- och
LSS-boenden.
I både Sverige och Linköping finns det personer som utsätts av olika former av
hedersförtryck. Det kan röra sig om hedersförtryck som bottnar i religiösa eller kulturella
övertygelser som förr eller senare resulterar i hedersvåld, tvångsgifte eller könsstympning.
Sverigedemokraterna menar att detta är exempel på kulturella företeelser som är importerade
till Sverige genom den ansvarslösa migrationspolitiken och som styrande politiker låtit rota
sig i samhället genom en icke-existerande integrationspolitik. Sverigedemokraterna vill verka
för att bryta de strukturer och kulturella uttryck som bidrar till dessa former av förtryck och
våldsamheter. Sverigedemokraterna vill att Linköpings kommun ska verka för att kartlägga
och, genom riktade åtgärder, bryta upp de kulturer i Sverige som späder på dessa barbariska
kulturella uttryck, samt tillhandahålla stödlinjer dit individer som drabbas av hedersförtryck
kan vända sig.

Sverigedemokraterna Linköping vill:

●

Ta fram förslag på en förbättrad samordningsfunktion mellan kommunen och regionen för barn och
ungdomar med funktionsnedsättningar.

●

Verka för att kommunen skyndsamt ska öka antalet HVB- och LSS-platser.

●

Att kommunen ska ta fram ett åtgärdsprogram för att höja sysselsättningsgraden bland
funktionsnedsatta grupper.

●

Öka förståelsen för funktionsnedsatta individer i kommunen genom ett tydligt samarbete med
berörda intresseorganisationer.

●

Synliggöra och verka för att bryta de importerade kulturella strukturer som bidrar till hedersförtryck
och våld.

●

Upprätta en kommunal stödlinje dit individer som har blivit utsatta för hedersförtryck eller våld kan
vända sig för att få hjälp och råd
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Ett Linköping byggt med sunt förnuft
Linköpings kommun expanderar, det ställer krav på politiken att expansionen sker
eftertänksamt och långsiktigt. Linköping är idag en stad där det är enkelt att röra sig som
gång- och cykeltrafikant, detta är givetvis positivt. Däremot har den positiva utvecklingen för
gång- och cykeltrafikanter skett på en allt för stor bekostnad av framkomligheten för
motordrivna fordon. Sverigedemokraterna vill därför verka för att Linköping ska vara en stad
där kommunen gör kloka avvägningar mellan framkomligheten för de olika färdmedlen.
Näringslivet och privatpersoner har ett stående behov av att motta varuleveranser från
motorburen trafik i Linköping stad. Samtidigt så bidrar begränsningar för bilister i centrala
Linköping till att förvärra det redan dåliga trafikflödet i centrala Linköping. Politiken måste
hitta lösningar som balanserar intresset mellan gång- cykeltrafikanter och bilister. Därtill
måste kommunen betänka att framtidens fordonsflotta inte kommer drivas av fossila bränslen.
För att säkerställa ett stabilt trafikflöde på Hamngatan, och i förlängning hela centrum, anser
Sverigedemokraterna att gatan måste förbli dubbelfilig och tillgänglig för bilister.
Vid ny- och ombyggnation i kommunen så behöver större hänsyn tas till kulturella värden och
estetisk hållbarhet, då det som byggs ska prägla staden i decennier, eller kanske till och med
sekel framöver. När vi bygger framtidens kommun är det viktigt att ha Linköpings historia i
åtanke, och att bygga staden organiskt genom att säkerställa bevarandet av de karaktäristiska
historiska miljöer som finns i Linköping. Sverigedemokraterna vill även verka för fler
grönområden i centrala Linköping. I Sverigedemokraternas budget har stadsbyggnadsfrågor
som dessa en framskjuten position. Vi vill att Linköping ska vara en vacker och välkomnande
stad där besökare inte ska behöva ta del av nedskräpning eller klotter. Därför vill vi ta fram en
handlingsplan för hur vi ska få bukt med klotter och nedskräpning.
Tinnerbäcksbadet, Tinnis, är ett kommunalt utomhusbad som invigdes 1938 i centrala
Linköping (då mer i utkanten) och var en konstgjord badsjö. Badet har varit en viktig del för
alla nu levande Linköpingsbors uppväxt och symboliserar ett viktigt kulturarv i Linköping.
Kommunen har bestämt att istället anlägga en sjöliknande klorerad simbassäng eller göra en
park med en bäck som prydnad. Sverigedemokraterna vill istället återställa Tinnis till att mer
likna det som en gång var och att Tinnerbäcken återigen ska vara vattenkällan till
Tinnerbäcksbadet.
Kommunikationsvägarna till och från Linköping är oerhört viktiga för varutransporter och
dagpendlare. Därför vill Sverigedemokraterna rusta upp tågrälsen längs Södra stambanan,
men också Stångådalsbanan där även Tjustbanan ansluter.
Linköpings kommun är en strategisk knutpunkt för tåg- och biltrafik i mellersta Sverige men
kommunen har en oroväckande brist på långtida rastplatser för lastbilschaufförer. För att
underlätta för dessa lastbilschaufförer - som utför ett oerhört viktigt arbete inom
transportbranschen - så vill Sverigedemokraterna upprätta fler långtida rastplatser för lastbilar
och andra tyngre fordon där de kan ha sin dygnsvila. För att göra det tryggare för
lastbilschaufförerna ska kommunen bland annat se till att det finns alkobommar och
kameraövervakning.
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Vidare ställer sig Sverigedemokraterna positiva till den så kallade Ostlänken. Däremot är
partiet kritiskt mot inriktningen på projektet. Framför höghastighetståg prioriterar
Sverigedemokraterna en upprustning och mer kostnadseffektiv utbyggnation av befintliga
järnvägsnät. Järnvägsnätets kapacitetshöjning till följd av höghastighetstågen står inte i
proportionerlig relation till kostnaden av dess utbyggnad.

Sverigedemokraterna Linköping vill:

●

Förbättra förutsättningen för motordrivna fordon i centrala Linköping genom att bl.a. säkerställa att
Hamngatan förblir en dubbelfilig väg tillgänglig för samtliga motordrivna fordon.

●

Verka för att fler långtida rastplatser upprättas för lastbilar och tyngre fordon på strategiska platser i
kommunen.

●

Verka för upprustning och kapacitetshöjning av järnvägen till och från Linköping.

●

Revidera kommunala styrdokument rörande arkitektur för att tydliggöra att ny- och ombyggnation ska
göras med estetisk hållbarhet i åtanke samt med respekt för närliggande äldre kulturell bebyggelse,
samt verka för att återställa innerstadens historiska arkitekturella karaktär.

●

Inrätta ett kommunalt byggnadsvårdsbidrag för att värna äldre kulturellt värdefulla byggnader och
kulturmiljöer.

●

Utreda en kapacitetshöjning av Lambohovsleden, Malmslättsvägen och SAAB-rondellen för att
förbättra trafikflödet.

●

Verka för en ökad byggnation av hyres- och bostadsrätter. Samtidigt som kommunen verkar för att ta
fram fler tomträtter i kommunen.

●

Avsätta mer medel för utbyggnad och underhåll av vägar så att fler vägar asfalteras så komfort och
trafiksäkerheten ökar.

●

Verka för gröna oaser i de tätare stadsdelarna för att ge medborgarna gröna andningshål för
rekreation och att luften ska kunna cirkulera så att hälsofarliga partiklar inte låses in bland husen.
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Linköping är större än bara staden
Linköpings kommun är större än bara Linköpings stad och därför vill Sverigedemokraterna att
hela kommunens intressen ska tas i beaktande.
Jordbruket har en lång och anrik historia i Sverige såväl som Östergötland. Sverige har rikligt
med bördig åkermark och jordbrukslandskap, men trots detta är Sveriges
självförsörjningsgrad enbart 50% vad gäller livsmedel. Sverigedemokraterna vill verka för att
stärka Sveriges inhemska livsmedelsproduktion genom att gynna jordbrukare och bönder
genom kommunala och nationella åtgärder. Sverigedemokraterna Linköping vill ersätta kravet
på ekologisk mat med närodlad mat vid kommunala upphandlingar. Att frångå kravet på
ekologiskt till förmån för närodlat gynnar lokala aktörer samtidigt som kommunen
säkerställer att maten inte transporteras längre än nödvändigt.
Jordbruket och andra näringar på landsbygden är allt mer beroende av högteknologiska
lösningar vilket i sin tur ställer krav på kommunen att leverera digital infrastruktur till
landsbygden, inte minst är fallet så för skogsbruket. Skogsnäringen står för en stor del av
Sveriges råvaruförsörjning i form av trävaror, fiber och massa. Skogsbruk är en långsiktig
investering som i regel inte ger avkastning på många år. Tyvärr lever många skogsbrukare
idag under hotet att få sin mark biotopskyddad på godtyckliga grunder från både kommun,
länsstyrelsen och skogsstyrelsen. Utan skälig kompensation dessutom. Det är inte bara
skogsbrukare som lever under oket av godtycklig biotopskyddande, utan alla näringsidkare på
landsbygden som är beroende av sin mark lever idag med den risken. Sverigedemokraterna
Linköping kommer därför verka för att stärka näringsidkares rätt till sin mark genom att
motverka godtyckliga beslut om biotopskydd från Linköpings kommun, i de fall där beslut
om biotopskydd fattas ska skälig kompensation betalas.
Samspelet mellan människan och natur är ofrånkomlig. Mänskligheten har genom våra
ingrepp i naturen rubbat den naturliga balansens som en gång fanns i världen, nu åligger det
oss att förvalta den natur och det djurliv vi samexisterar med. Sverigedemokraterna vill att
kommunen ska vara en naturlig del av viltvården i Linköpings kommun och således vill
partiet att kommunen ska framarbeta ett kommunalt viltvårdsprogram. Bland annat för att
motverka effekten av en för stor vildsvin- och skarvpopulation i kommunen.
Sverigedemokraterna vill verka för att vildsvin ska bli ett allt vanligare inslag på matsedeln i
Linköping kommun. Denna ambition är i linje med regeringens önskemål och uppdrag till
jordbruksverket. Sverigedemokraterna vill utreda hur kommunen kan verka för att vildsvin
oftare ska vara en råvara i skolluncher, måltider inom vård och omsorg, m.m. Allt för att på
ett konstruktivt sätt bidra till en effektiv förvaltning av kommunens vildsvinsstam samtidigt
som kommunen skördar frukten av en sådan förvaltning.
Vad gäller den växande problematiken kring Skarv i Roxen har kommunen begränsad
möjlighet att bidra till förvaltningen av populationen. Däremot kan kommunen, genom en
dialog med Länsstyrelsen, verka för en aktivare och därigenom ansvarsfull förvaltning av
Skarv-populationen i Roxen.
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Medborgare som lever på landsbygden har samma behov av kollektivtrafik och
samhällsservice som stadsmänniskor. Därför vill Sverigedemokraterna verka för att utöka
utbudet och kvalitén på den samhällsservice kommunen erbjuder landsbygden. Därtill vill
Sverigedemokraterna stärka förutsättningarna för redan existerande och framtida
landsbygdsskolor, partiets målbild är små skolenheter som finns i närheten av eleverna på
landsbygden.
Otrygghet och brottslighet breder ut sig i hela landet och inte minst på Sveriges landsbygd.
Under de senaste åren har Sverige sett en ökning av kriminella ligor som livnär sig på att
stjäla bland annat jordbruksmaskiner, gödsel, drivmedel och värdesaker från bönder och
landsbygdsbor. Därtill ser vi en ökad hotbild gentemot lantbrukare från militanta
djuraktivister. Sverigedemokraterna anser att utvecklingen i sin helhet är oacceptabel.
Kommunen ska i samråd med polisen föra en dialog för hur vi på bästa sätt kan motverka
denna kriminalitet samtidigt som Sverigedemokraterna på nationell nivå verkar för
lagändringar för att vända pågående utveckling. Utan en levande landsbygd stannar Sverige!

Sverigedemokraterna Linköping vill:
●

Verka för att företag på landsbygden får tillgång till fiberanslutning.

●

Att kommunen ska ta fram ett viltvårdsprogram för att bland annat motverka skador orsakade av
vildsvin och skarv, samt bidra till en effektivare förvaltning av kommunens vilt.

●

Ersätta inköpskravet om ekologisk mat med närodlad och närproducerad mat vid kommunal
upphandling för att underlätta för lokala lantbruksföretag samt få miljövänligare transporter.

●

Verka för att en ökad närvaro av samhällsviktig infrastruktur och tjänster som räddningstjänst och
polis på Linköpings landsbygd.

●

Verka för att brottslighet riktad mot bönder, deras verksamhet och landsbygdsbor ska ges högre
prioritet samt i samråd med polisen ta fram förslag på kommunala åtgärder för att åtgärda
problematiken.

●

Verka för att vildsvin ska bli ett vanligare inslag på matsedlar runtom i kommunen
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Energi, klimat & miljö
Ett klimatsmart Linköping är en del av världens gemensamma klimatarbete.
Sverigedemokraterna vill gå mot en utveckling som gör Linköping till en grönare och mer
hållbar kommun. Dessa satsningar behöver vara realistiska och samtidigt socialt och
ekonomiskt hållbara. Framtidens miljöåtgärder ligger i teknikutveckling och forskning där
Linköpings kommun samverkar med näringslivet och universitet.
Sverigedemokraterna anser att målet om 100% förnyelsebar energiproduktion är en
återvändsgränd och vill istället att kommunens långsiktiga mål bör vara 100% fossilfri
energiproduktion. Detta är ett betydligt mer realistiskt mål och är mer fördelaktigt ur ett
ekonomiskt- och klimatperspektiv. Sverigedemokraterna vill fokusera klimatarbetet där
åtgärderna ger bäst effekt eftersom klimatet inte känner några gränser och problematiken
kring utsläpp är som störst i utomeuropeiska länder.
Linköpings kommun har beslutat att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025. Ett mål som
inte kommer att uppnås på grund av en orealistisk målsättning, men som kommunen ändock
försöker tvinga fram med dyra och kostnadsineffektiva satsningar. Sverigedemokraterna
motsätter sig inte ett koldioxidneutralt samhälle men vi menar på att samhällsomställningen
som krävs för att nå dit måste vara gradvis, kostnadseffektiv och realistisk i dess målsättning Koldioxidneutralt Linköping 2025 är inget av detta.
Linköping ska underlätta för nya klimatsmarta drivmedel som inte bidrar till utsläpp av
växthusgaser. Fordonstillverkare har i allt högre utsträckning gjort utfästelser om att ställa om
från fossila drivmedel till alternativa drivmedel som exempelvis vätgas. Sverigedemokraterna
vill stärka incitamentet för våra kommuninvånare att ställa om sin fordonsflotta genom att låta
bilar som drivs av fossilfria drivmedel parkera gratis i kommunen. Linköpings kommun har
varit ett gott föredöme i omställningen från fossilfria drivmedel genom Tekniska Verkens
satsningar på biogas. Vi i Sverigedemokraterna ser positivt på dessa projekt och vill
undersöka huruvida kommunen kan diversifiera sig i produktionen av förnybara drivmedel.
Samhällets behov av elkraft kommer att öka kraftigt och Sverigedemokraterna vill därför se
en utbyggnad av miljövänlig och stabil elproduktion som kärnkraft och vattenkraft, samt
annan fossilfri elproduktion där kostnaden står i rimlig proportion till mängden el som
produceras. Sverigedemokraterna verkar för detta på både kommunal och nationell nivå.
Sverigedemokraterna vill att Linköping ska fortsätta sin positiva utveckling när det kommer
till återvinning och renhållning i kommunen. Därför satsar Sverigedemokraterna på att
Linköping ska utöka sin samverka med berörda organisationer som exempelvis “Håll Sverige
Rent” för att uppnå målsättningen. Som ett led i arbetet vill vi stärka kommunens arbete mot
nedskräpning genom informationskampanjer, större fokus på återvinning och aktivt
kommunalt deltagande på nationella skräpplockardagar.
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Sverigedemokraterna Linköping vill:

●

Utreda hur man ska kunna erbjuda kostnadsfria parkeringsplatser i Linköping centrum för vätgas- och
elbilar med syfte att skapa ett starkt incitament för Linköpings invånare att köra miljövänligt.

●

Verka för att kommunen ska stärka sitt befintliga arbete mot nedskräpning och återvinning

●

Vid inköp från låglöneländer ska kommunen kräva certifiering av leverantörer som påvisar att de
arbetar mot de höga krav på klimat och arbetsmiljöarbete Sverige eftersträvar.

●

Avveckla ineffektiva klimatsatsningar till förmån för kostnadseffektiva åtgärder som gynnar både
kommuninvånare och klimat.

●

Utreda möjligheten för Linköpings kommunala återvinningsstationer att vara öppna även på söndagar
året runt, med undantag för nationella högtider.

Ekonomisk sammanställning
Övergripande
Den ekonomiska sammanställningen nedan åskådliggör tydligare vilka prioriteringar som
Sverigedemokraterna gör rent ekonomiskt i den omfattande politiska dokument som budgeten
2021 utgör.
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Sverigedemokraternas förslag till nämndernas ramar
SD Budget

Förslag SD
Budget

Belopp tkr

2020

2021

13 499

12 619

5 232

5 256

449 775

429 176

15 976

16 047

203

222

Äldrenämnden

1 499 719

1 567 890

Social- och omsorgsnämnden

1 459 922

1 507 115

Barn- och ungdomsnämnden

3 555 969

3 562 467

Bildningsnämnden

855 822

885 632

Kultur- och fritidsnämnden

348 864

349 657

Arbetsmarknadsnämnden

366 929

356 904

Samhällsbyggnadsnämnden

490 135

565 016

Exploatering

-45 000

-76 760

61 601

65 043

Summa nämndernas nettoramar

9 078 646

9 246 284

Pensioner, exkl finansiella poster

616

1 941

Resursmedel

40 000

35 000

Reserv för pris, lön och demografi

55 716

26 289

Intern finansiering, intern ränta

-44 788

-31 361

Intäkter enligt uppdrag

-50 000

0

9 080 190

9 278 154

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

Bygg- och miljönämnden

Verksamhetens nettokostnader
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Sverigedemokraternas förslag till nämndernas ramförändringar
Budget SD
2021

Belopp tkr
Kommunfullmäktige

0

Kommunens revisorer

0

Kommunstyrelsen

-30 500

Överförmyndarnämnden

0

Valnämnden

0

Äldrenämnden

85 250

Social- och omsorgsnämnden

-33 250

Barn- och ungdomsnämnden

-10 280

Bildningsnämnden

18 250

Kultur- och fritidsnämnden

-32 015

Arbetsmarknadsnämnden

-60 455

Samhällsbyggnadsnämnden

60 000

Exploatering

0

Bygg- och miljönämnden

3000

Summa Sverigedemokraternas förslag till förändrade
budgetramar

0
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Sverigedemokraternas förslag till resultaträkning 2021

Belopp mnkr

Förslag
budget
2021

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1895
-10941

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter och utjämning

7631
1022
284
8 937

Verksamhetens resultat

-430

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

383
-100
284

Ianspråktagande av
resultatutjämningsreserv (RUR)

57

Årets resultat

0

-232
-9 278
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