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Sammanfattning av budgetens innehåll
Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun 2020 Vi lyfter flygstaden Linköping är ett förslag
för att lyfta kommunen politiskt till nya nivåer. Största andelen av det ekonomiska reformutrymme som vi
skapar satsas på äldreomsorg och skola. Äldreomsorgen i Linköpings kommun tilldelar vi 48 miljoner kronor
2020, varav 27 miljoner kronor går till ökad bemanning som kan ge ökad kvalitet i vård och omsorg samt skapa
många arbetstillfällen. Vi satsar också 10 miljoner kronor på kommunens äldre genom att minska kostnader för
de mest socialt och ekonomiskt utsatta brukare inom den kommunala äldreomsorgen. Sverigedemokraterna
vill också se tydliga satsningar på kommunens skolor, och den största satsningen i ekonomiska termer av dessa
som vi vill genomdriva är att höja skolpengen i grund- och gymnasieskolan med totalt 90 miljoner kronor, vilket
är en ansenlig summa i sammanhanget.
Inte bara välfärdens kärna, utan också trygghetsskapande satsningar får stort fokus i Sverigedemokraternas
budget, såväl genom tillförda ekonomiska resurser som genom budgetuppdrag. Sverigedemokraterna vill satsa
13 miljoner kronor på direkt 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 förbud mot tiggeri samt utredning och kartläggning
av religiös extremism. Ett annat politiskt område som står högt upp på dagordningen i det sverigedemokratiska
budgetförslaget är trafik och stadsbyggnad där 13 miljoner kronor satsas bland annat med utgångspunkten om
att göra Linköping bilvänligare och mer estetiskt hållbart.
De stora satsningar Sverigedemokraterna vill göra för att ge Linköpings kommuninvånare ett politiskt lyft sker
främst genom besparingar på kostnader som uppstått till följd av migrationspolitikens konsekvenser. Det är
besparingar som vi menar är rimliga att göra då den bristande sammanhållningen i kommunen främst inte är
en ekonomisk fråga, utan i stället handlar mer om svårlösta sociala och kulturella aspekter.
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Gruppledaren har ordet
Linköping ligger oss sverigedemokrater varmt om hjärtat och är inte en plats som kan vara var som helst för
den är verkligen någonstans. Det har varit en trygg plats som man alltid har längtat tillbaka till när man varit på
resor och de välbekanta flygplanen längs med E4 påminner oss om vilken teknisk utveckling och arbete som
byggt upp Linköping. Linköping har en historia på många hundra år som vi har ett stort ansvar för att förvalta
där vi måste ha en framtidstro och drivkraft för att göra vårt hem till den bästa platsen att få vara och växa upp
i. Linköping har växt från att vara främst ett religiöst centrum där Linköpings domkyrka i ensamt majestät har
dominerat stadslinjen, till att vi nu har många byggnader som fyller detta utrymme vilket kan påminna oss om
vår utveckling både som nation och stad. Gamla Linköping och Valla gård ger oss en bra bild om hur det var förr
i tiden och hur viktig den tekniska utvecklingen har varit för både Linköping och Sverige men även om de
kulturella värden som är ytterst viktiga att bevara. Linköping har sedan några årtionden växt till att vara en stad
där utvecklingen inom främst teknik och IT har varit drivande i utvecklingen som präglar staden på ett tydligt
sätt. För oss är det väldigt viktigt att vi tar vår historia och samtid i beaktning när vi fortsätter att utveckla
Linköping för framtiden. Sammanhållning, pålitlighet och kunskap är för oss tre viktiga ord som genomsyrar
våra ideal.
Linköping har lyckats klara sig relativt väl från de negativa konsekvenserna från de senaste decenniernas
misslyckade migrationspolitik men de kommande åren så finns det indikationer på ökade problem, då man idag
börjar se de stora ekonomiska problemen i mindre kommuner. I utanförskapsområden har situationen varit
allvarlig sedan många år tillbaka, och där har problemen snarare etsat sig fast och kommer inte att ändra på sig
utan stora förändringar av politiken för att få bukt med problemen som finns inom bland annat skolan och
sysselsättningen. Det går inte att fortsätta med den destruktiva politik som skapar än mer segregation. På 80talet så var det generellt inga problem att ha till exempel blandade klasser där barn kunde lära sig svenska av
varandra men idag så är det inte längre möjligt med tanke på att svenskan har så dålig ställning i vissa områden
att det behövs krafttag för att lyfta upp kunskapsnivån till acceptabla nivåer. Vi vill inte prata om integration,
för integration handlar om att båda parter ska anpassa sig, utan vi tycker det är rimligt att använda begreppet
assimilation där det är den svenska kulturen som är den rådande och de som bor här ska anpassa sig till. Vi har
inte tid med mer lekstuga, utan nu är det krav, kunskaper samt ordning och reda som krävs för att det svenska
samhället inte ska tappa än mer fotfäste.
Inom äldreomsorgen så krävs det krafttag för att göra det bättre både för de äldre men lika mycket för de som
arbetar inom området. För de äldres bästa så är det ett absolut krav att de anställda kan god svenska och gör
sig väl förstådda. Missförstånd kan få förödande konsekvenser och kan innebära skillnad mellan liv och död.
Kommunen måste från sin sida göra det yttersta för att det finns goda möjligheter till att utföra ett gott arbete
med mer tid med de äldre, bättre arbetsmiljö och möjligheter till återhämtning och borttagande av delade
turer. Vi vill se tydliga förbättringar inom detta område och dessutom behöver det samtidigt effektiviseras där
det finns möjligheter, för framtidens äldre blir fler och har högre förväntningar på sin tillvaro vilket ställer stora
krav på att det inte bara blir fler anställda utan även fler anställda med god kompetens för att säkerställa att
det blir bra för alla parter.
Inom arbetsmarknadsområdet så är det stora brister främst gällande vilket ansvar som Linköpings kommun har
som ansvarsområde och vilka satsningar som ska utföras av bland annat Arbetsförmedlingen.
Etableringsuppdraget har generellt sett inte lyckats och det är alldeles för få som är anställningsbara på den
svenska arbetsmarknaden, där skillnaden är stor mellan kraven på efterfrågad arbetskraft och de arbetslösas
kompetens. Vi måste komma ifrån problematiken där många vuxna inte har någon bra sysselsättning utan är
hemma och inte utför något som gynnar det svenska samhället. Folk som går på bidrag måste kunna komma i
anställning men då får det inte handla om bidragsarbeten utan istället måste det skapas förutsättningar för att
få ett riktigt arbete som lyfter samhället på riktigt. Det största problemet här är den misslyckade
migrationspolitiken men samtidigt så måste vi även lyfta upp att skolan i sin helhet inte lyckas få ut de
kunskaper som elever ska kunna ta till sig. Skolan har haft sjunkande resultat sett över en lång tidsperiod där
kunskapsskolan från förr istället har influerats av postmoderna idéer, där kunskaper har fått stå tillbaka till
förmån för att förverkliga eleverna som de önskar, för att efter skolgången komma ut i en verklighet som inte
alls är i närheten mot den i skolmiljön. Det måste bli en bättre koppling mellan att gå i skolan och lära sig
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kunskaper som sen går att använda för att få ett arbete eller vara högskoleförberedande där eleverna i nästa
steg lär sig de kunskaper som krävs för ett kunskapsintensivare arbete. Det går inte att bortse från att den
svenska arbetsmarknaden är en av de mest kunskapskrävande i världen och det går inte ihop med den
migrationspolitik som Sverige haft och än värre kan det bli med tanke på de uppluckringar som kan komma att
införas gällande anhöriginvandringen. Det är dags att se till att de som kan klara en utbildning får
förutsättningar för att slutföra studierna för att få ett arbete, och om individen inte avser att slutföra sina
åtaganden så är det tveksamt om personen i fråga bör stanna i Sverige. I dessa fall vill vi lägga resurser för att
hjälpa personer att återvandra till en plats där de känner sig hemma. Personer som inte vill bidra till det
gemensamma utan endast kräver att få sina egna krav tillgodosedda går inte att inkludera i ett fullvärdigt
välfärdssystem.
Tryggheten på gator och torg varierar stort mellan olika områden i staden och det behövs tydliga satsningar
inom detta område. Bortsett från brottsmiljöer så behöver kommunen en utförlig utredning och handlingsplan
mot den växande religiösa extremismen som växer i vårt land. Det har varit en stor nyhet att det kommer
återvändande terrorister från Syrien vilket visar att Linköping inte är förskonad från detta problem. Att sådana
miljöer växer är ställt bortom allt tvivel och detta ihop med utanförskapet i vissa områden får förödande
konsekvenser på lång sikt där det växer fram grupper som är ute efter att separera sig från övriga samhället.
Om någon inte vill vara del av samhället så ska de inte heller leva på samhället och har därmed ingen plats i
vårt gemensamma samhälle där vi välkomnar människor som vill vara en del av vår gemenskap. Det går inte att
blunda för dessa problem utan att närmiljön påverkas och vi måste sätta hårt mot hårt för att säkerställa att vi
inte kommer utsätta oss för risker som kan påverka vårt samhälle i grunden.
Linköping har växt som kommun under en lång tid i ett snabbt tempo och i dagsläget finns det inget som tyder
på att detta kommer att ändra sig. Men vi måste ta i beaktning att vi bygger på ett sätt som tar hänsyn till de
viktiga kulturella värden vi har i vår stad och harmonisera nybyggda fastigheter med de befintliga. Detta synsätt
ihop med satsningar på vår kulturella miljö ser vi som viktiga för att behålla en stadsbild som håller ihop.
Vägtrafiken för bilister måste även den förbättras då det inte är troligt att folk kommer vilja parkera flera
kilometer från sina arbeten eller där de vill handla. Uppsamlingsparkeringar låter bra på pappret men i
verkligheten så är det ingen lösning på de riktiga problemen utan tyder bara på det negativa synsätt som
bilister har från vissa politiska krafter. Vi måste ha en seriös politik för att folk på ett fritt sätt ska kunna
transportera sig till och från staden vilket även innefattar flera mindre tätorter samt ren landsbygd. Därutöver
måste även landsbygdsbornas livsstil och trygghet i kommunen långsiktigt säkras och skyddas bättre än i dag
där bland annat samhällsservice så som skolor och brandstationer tillåts att inte bara bestå, utan också
utvecklas.
Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020, Vi lyfter flygstaden Linköping, är ett förslag för ett politiskt lyft i
Linköpings kommun genom satsningar på framförallt äldreomsorg, skola, trafik och stadsbyggnad samt
trygghetsskapande åtgärder. Budgetförslaget innehåller en vision med tillhörande skarpa förslag för att
bekämpa dagens problem och ge Linköpings kommuninvånare framtidstron tillbaka. Vi är det politiska
alternativ som under de tre mandatperioder som vi har funnits på plats i kommunfullmäktige i praktiken varit
det enda oppositionspartiet i flera avgörande frågor.
För Sverigedemokraterna Linköping
Klas Ahlberg, gruppledare i kommunfullmäktige
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Ideologisk utgångspunkt
Övergripande
Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun är utformat med partiets ideologi som
fundament, 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 är de
som lägger fram förslag i politiska organ. Vår ideologiska grund som sverigedemokrater har avgjort att vi i
kommunpolitiken landat i 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 nuvarande partiparoll är ”Trygghet och tradition”. Det är inte för inte som vi har valt just
dessa ord till våra. 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 och 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.

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 nerskalad 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.
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Bakgrund
Valmanifest 2018 – kontraktet med väljarna
Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun har valmanifestet som partiet går 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 det sverigedemokratiska valmanifestet inför 2018 års kommunalval återfinns fyra fokusområden
som särskilt har funnits i åtanke också under budgetarbetet. Dessa fyra fokusområden är de fyra följande, utan
inbördes rangordning:


Trygghet



Migration och sammanhållning



Pensionärer och äldreomsorg



Trafik och stadsbyggnad

Prioriteringar för budgetåret
Linköping är den kommun som har den lägsta kommunalskatten bland Östergötlands läns kommuner, även om
det generella skattetrycket i Sverige är mycket högt internationellt sett. De enorma ekonomiska resurser som
Linköpings kommuninvånare betalar in till kommunens kassa går i dagsläget på tok för hög grad till saker som
de inte borde, i stället för att gå till de kommunala kärnverksamheterna vård, skola och omsorg samt andra
fundamentala uppgifter. Då det inte finns skäl för att ta ut mer i skatt än nödvändigt så genomför vi en
sänkning av den kommunala skattesatsen. I Sverigedemokraternas budget för Linköpings kommun prioriterar vi
i allmänhet kommunens kärnverksamheter, och i synnerhet äldreomsorgen och skolan. I budgetförslaget är
även satsningar på trafik och stadsbyggnad framträdande, vilket är viktigt med tanke på hur mycket det byggs i
vår kommun. Vi sverigedemokrater har också tagit fram flera budgetuppdrag som täcker migration och
sammanhållning samt bekämpandet av otryggheten på gator och torg. Dessutom satsar vi också tydligt på det
svenska och lokala kulturarvet. Det sverigedemokratiska budgetförslaget är ett förslag för ett politiskt lyft för
kommunen, som främst sker genom tydliga ekonomiska omfördelningar till det som är kommunens
grundläggande verksamheter. Det politiska lyftet stakar ut en ny politisk inriktning för kommunen sett till de
värderingar som bör råda i de kommunala verksamheterna. Vi vill se flygstaden Linköping lyfta till nya höjder.
De sverigedemokratiska satsningarna på ett politiskt lyft i budgeten ger pensionärer och äldreomsorgen
särskild prioritet. Sett till äldrenämndens omsättning och hur mycket vi vill utöka nämndens budgetram med, är
äldreomsorgens prioriterade ställning för Sverigedemokraterna tydlig. Under budgetåret tillför vi 48 miljoner
kronor mer till äldreomsorgen än i dagsläget, vilket också betyder att vi satsar mångdubbelt på äldreomsorgen
än Allians för Linköping gör i sitt budgetförslag. Sverigedemokraterna satsar 28 miljoner kronor på ökad
bemanning i äldreomsorgen vilket är en satsning på en värdig tillvaro för de äldre med ökad kvalitet i vård och
omsorg. I den satsningen ingår även en grundlig översyn av personalens schema för att förbättra återhämtning,
trivsel och arbetsmiljö. Viktigt är att vi får in mer kompetent personal i äldreomsorgen vilket ger fler
arbetstillfällen i kommunen. En annan mycket viktig satsning som vi gör är att använda 10 miljoner kronor för
att sänka kostnaderna för fattigpensionärerna inom äldreomsorgen. Vi gör en satsning på 24 miljoner kronor
för pensionärer genom ett program för kostnadsfria bussresor vilket stimulerar pensionärerna till ökat resande
med kollektivtrafik. Under 2020 vad rör Sverigedemokraternas satsningar på kommunens äldre så satsar vi
också 4 miljoner kronor på att inrätta fler mötesplatser för att motverka ensamhet. Ytterligare 3 miljoner
kronor satsas vidare på kommunens äldre via ett förslag om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt till
kommuninvånare som är över 65 år gamla, för att minska antalet fall- och halkolyckor. Vidare så vill vi
sverigedemokrater satsa 3 miljoner kronor på kvalitetshöjning när det gäller de äldres måltider.
Vid sidan av de sverigedemokratiska satsningarna på äldreomsorgen, så är skolan ett område som får ta del av
stora satsningar av olika slag under budgetåret 2020. Under året så satsar vi hela 90 miljoner kronor på att höja
skolpengen inom grund- och gymnasieskolan. Av dessa 90 miljoner kronor så går 80 miljoner kronor till höjd
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skolpeng inom grundskolan, där vi bedömer att behovet är störst. Satsningar på höjd skolpeng tror vi är kloka
då varje skola och varje rektor då utifrån sina behov och förutsättningar kan använda resurserna där de gör
bäst nytta. Vidare satsar vi också 20 miljoner kronor i budgetförslaget på förstärkt elevhälsa vilket är en stor
satsning på våra ungas välmående och motarbeta psykisk ohälsa. En riktad satsning på 11 miljoner kronor är
avdelad för en obligatorisk språkskola för de mellan 3-5 år med invandrade föräldrar. Under budgetåret 2020
så vill Sverigedemokraterna också förstärka landsbygdstillägget, det särskilda stödet till grundskolor på
landsbygden i kommunen. För ändamålet avsätter vi 4 miljoner kronor vilket är en mycket kraftig höjning av
tillägget i procentuella termer sett till dagsläget. Utöver de rent ekonomiska satsningarna på skolan i budgeten
för 2020, så lägger vi sverigedemokrater fram en rad budgetuppdrag för att sätta kunskap och ordning i fokus i
kommunens skolor. Att stärka det svenska språkets och kulturarvets ställning är något som några av dessa
viktiga budgetuppdrag kretsar kring.
I Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020 så står trafik och stadsbyggnad som politiskt område högt upp
på dagordningen. Vi sverigedemokrater vill ställa om Linköping till att bli en mer bilvänlig kommun, vilket bland
annat föranleder att vi budgeterar för att återställa Hamngatan i centrala Linköping till att bli en dubbelfilig väg
för samtliga fordonstyper. I budgetförslaget för 2020 finns också en rad budgetuppdrag samt åtgärder för att
för övrigt förbättra trafiksäkerhet och göra Linköping bilvänligare. Vad rör stadsbyggnad så återfinns i det
sverigedemokratiska budgetförslaget en rad budgetuppdrag som kan bidra till en mer ansvarsfull hållning inför
äldre kulturellt värdefulla byggnader och kulturmiljöer som återfinns i kommunen. Sverigedemokraterna vill
göra Linköping vackrare och mer estetiskt hållbart, vilket föranleder att budgetförslaget innehåller dels en
satsning på 10 miljoner kronor på ett byggnadsvårdsbidrag.
Såväl det svenska kulturarvet som det lokala kulturarvet i och omkring Linköping har många värden, inte minst
som en länk till vår historia, vilket bidrar till att kunna förstå vår samtid och framtid. Att dela historia och
kulturarv är naturligtvis också något som binder människor samman och fungerar identitetsskapande. Därför
satsar vi sverigedemokrater under 2020 21 miljoner kronor på olika satsningar relaterade till traditioner,
kulturarv och historia. Av nämnda summa så går 8 miljoner kronor i vårt budgetförslag till olika satsningar på
att förstärka verksamhet med koppling till Friluftsmuseet Gamla Linköping, Valla gård samt Garnisonsmuseets
framtid. 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
det stora kulturarvet i området inför framtiden ökar. Sverigedemokraterna satsar totalt 8 miljoner kronor på
Sverigecenter och kulturlotsar, som vi tycker är viktiga satsningar för att stärka det svenska kulturarvets
ställning i hela kommunen. Vad rör kulturarvet så satsar Sverigedemokraterna inför 2020 dels 2 miljoner kronor
som ska gå till att förstärka och lyfta fram firandet av traditionella svenska högtider, dels 1 miljon kronor på att
inrätta en kommunal kulturarvsfond.
Trygghet som politiskt område är i fokus i det sverigedemokratiska budgetförslaget för 2020. Vi
sverigedemokrater ser att kommunen behöver vara en mycket mer offensiv aktör när det gäller att bekämpa
brottsligheten och återskapa tryggheten på gator och torg i kommunen. I termer av ekonomiska resurser så
satsar vi 8 miljoner kronor på åtgärder som kan bidra till förbättrad trygghet på gator, torg och andra offentliga
miljöer. Nämnda summa innefattar bland annat 5 miljoner kronor som vi på olika sätt vill använda för att
anställa fler trygghetsväktare och ordningsvakter samt få till stånd utökad kameraövervakning på särskilt
otrygga och brottsutsatta platser i kommunen. En viktig satsning är att utreda och skapa en handlingsplan mot
religiös extremism som börjar visa sig i staden. Vi sverigedemokrater öronmärker vidare 4 miljoner kronor till
trygghetsskapande satsningar inom grund- och gymnasieskolan inför 2020, vilket exempelvis kan handla om
insatser från väktare vid otrygghet och stök i skolmiljön.
Inför budgetåret 2020 precis som under hela mandatperioden 2014–2018 så är det tydligt att
migrationsrelaterade kostnader är en stor gökunge som tränger undan resurser som hade kunnat investeras i
de ansvarsområden som är de grundläggande för kommunen Den havererade migrationspolitiken som har
pågått i decennier med tillhörande svaga politik för sammanhållning har inneburit ett rejält dråpslag för såväl
social som ekonomisk sammanhållning i kommunen. Välfärden i vår kommun bryts ner i rask takt på grund av
detta. Den nationella migrationspolitikens ekonomiska kostnader för vår kommun är enorma, särskilt på grund
av den överrepresentation i välfärdskonsumtion som finns hos flera invandrargrupper, men också mer direkta
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kostnader relaterade till mottagande och integration är stora. Exempel på det i Linköping är dyra
integrationsprojekt med tveksamma resultat och tiotals miljoner i kostnad för tolkar och
modersmålsundervisning. Sverigedemokraterna sätter bestämt ner foten och menar att det är nog nu. Vi
vägrar att acceptera den enorma kostnadsökning som den ansvarslösa migrationspolitiken har inneburit och
kommer att innebära för kommunen. I stället vill vi göra vad vi kan för att minimera inflödet av nyanlända
invandrare till kommunen trots bosättningslagen, i kombination med att vi skär ner på de oerhört stora extra
resurser som ständigt tillskjuts i desperata försök att lappa och laga med integrationspolitik. Vidare gör vi också
besparingar i vårt budgetförslag på Allaktivitetshuset i Skäggetorp, medborgarkontoren, marknadsföring och
kommunikation samt vissa kultursatsningar, då vi menar att det är kommunens kärnverksamheter som måste
prioriteras i det läge vi befinner oss i. Sist men inte minst vad gäller hur Sverigedemokraterna hanterar
migration och sammanhållning i budgeten, så görs också en stor satsning på 7 miljoner kronor för att upprätta
ett återvandringscentrum där fokus ska sättas på frivillig återvandring, vilket vi ser som en viktigt redskap för
att hantera de konsekvenser som den nationella migrationspolitiken har fått för kommunen.

Politiska områden 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 generellt synsätt för oss som parti på alla politiska nivåer, vilket bland
annat har gjort att vi landat i viktiga ställningstaganden som att dels motsätta oss mer maktförskjutning till EU,
dels att motverka att Östergötland blir en del av en storregion.
Sverigedemokraterna ser det vidare som en självklarhet att likabehandling råder i kommunen. Av det följer
exempelvis att endast kompetens ska ha betydelse vid tjänstetillsättning i kommunen. De personer som har
invalts till 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 delar av
invånarna från att representeras politiskt på ett rättmätigt sätt.
Budgetuppdrag:


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



Revidera berörda kommunala dokument på ett sådant sätt att begreppen mångkultur och mångfald
utgår från 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 genom
hållandet av fler kommunala folkomröstningar.



Ta fram ett upplägg 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 ska hela kommunen vara en trygg plats att leva i. Vi accepterar inte att
brottslighet och otrygghet biter sig fast i någon kommundel. Det är därför avgörande att kommunen inom
ramen för sina befogenheter vidtar de åtgärder som är möjliga för att ge kommuninvånarna en trygg tillvaro.
För att få en tryggare kommun och boendemiljö behöver det bland annat skapa förbättrad belysning och
genom att fler uniformerade poliser syns på gator runt om i kommunen. Som ett komplement till polisiära
insatser i kommunen, som dessvärre inte helt räcker till, behöver också kommunala satsningar på väktare,
ordningsvakter och övervakningskameror ske för att Linköping ska bli en tryggare kommun. Ytterligare en viktig
satsning är en utredning samt kartläggning av religiös extremism som ska mynna ut i en handlingsplan för hur
religiös extremism kan hindras från att befästa sig i staden.
Att hitrest tiggeri från utlandet cementeras och fortsätter vara ett stående inslag i Linköpings stadsbild, tänker
Sverigedemokraterna sätta stopp för. Vi accepterar inte den politiska naivitet som i dag råder inför fenomenet,
ett fenomen som ofta är organiserat och ibland är kopplad till ren brottslighet. Som parti är vår avsikt att verka
för ett förbud eller motsvarande för att få bukt med det hitresta tiggeriet. Därutöver måste de olagliga
bosättningarna avvecklas och förhindras i framtiden.
Budgetuppdrag:


Inför i de lokala ordningsföreskrifterna lydelser som bidrar till att minimera tiggeri i kommunen.



Inför en tydligt uttalad nolltolerans mot illegala bosättningar i kommunen samt ta fram en plan för hur
illegala bosättningar resolut ska motverkas.



Upprätta tydligare överenskommelser med polisen vad gäller fler synliga poliser i
utanförskapsområden och innerstaden samt tydligare hantering av upploppsliknande beteenden i
utanförskapsområden.



Ta fram en interaktiv trygghetskarta med brottsstatistik för Linköpings kommuns olika stads- och
kommundelar, vilken bland annat ska tillgängliggöras via Internet för ökad kunskap hos allmänheten.



Genomför en kartläggning av otrygga och/eller brottsutsatta platser i kommunen som skulle kunna ha
nytta av fler patrullerande ordningsvakter, trygghetsväktare eller övervakningskameror.



Ta fram förslag till särskilda former av kommunalt stöd till ideella föreningar i kommunen som
arrangerar brottspreventiv verksamhet.



Ta fram förslag på hur kommunanställda ska erbjudas kompetensutveckling kring hur man bemöter
och ger stöd till olika kategorier av brottsoffer.



Ta fram förslag på hur ett civilkuragepris kan inrättas i Linköpings kommun.



Ta fram en modell för hur kommunens uppsökande brottsofferverksamhet med fokus på äldre ska
arbeta.



Utför en utredning och upprätta handlingsplan för att förhindra religiös extremism.

Sammanhållning i Linköping kräver invandringsstopp
Sverigedemokraterna vill helt förändra hur Linköpings kommun när det gäller hur migration och
sammanhållning ska hanteras. Som parti tror vi att anpassning in i det svenska samhället av invandrade
personer inte sker genom särlösningar samt konstlade och kostsamma integrationsprojekt. Vi tror att
anpassning inte är något som politiker enkelt kan skapa, då civilsamhället och frivillig interaktion mellan
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individer spelar så avgörande roll i fallet. Det är genom naturlig och frivillig interaktion med svenskar som
nödvändig anpassning först kan ske, exempelvis på arbetsplatsen, i föreningslivet eller i grannskapet. Ansvaret
för att anpassa sig in i det svenska samhället ligger främst på den enskilde invandraren. Att människor som
invandrat till Sverige anpassas in i samhället sker inte bara genom att nå arbete och egen försörjning, utan även
anpassning till den kultur och de traditioner som råder i vårt land måste till. Utöver anpassning in i det svenska
samhället så är också återvandring en nyckelfråga att arbeta med för att hålla samman kommunen i framtiden.
Kommunens problem kopplade till migration och sammanhållning började inte i samband med de enorma
flyktingströmmarna 2015, utan den situation som i dag råder är ett resultat efter decennier av skadlig politik.
Problemsituationen är mycket allvarlig i dagsläget, inte minst med anledning av bosättningslagen som tvingar
vår kommun att ta emot hundratals nyanlända invandrare årligen, trots att ett invandringsstopp är vad som
behövs. Invandringen har pressat fram allvarlig bostadsbrist i kommunen samtidigt som problemen förvärras av
att bostäder kvoteras till dessa grupper. Sverigedemokraterna anser att Staffanstorpsmodellen är ett bättre
alternativ till detta då det kommer skapas naturliga incitament för att assimileras och komma i arbete och börja
klättringen på den socioekonomiska trappan. Den nu förda politiken håller på att skapa en ny underklass som
kommer att hamna i livslångt bidragsberoende. Migrations- och sammanhållningsfrågan är vår ödesfråga, och
den kräver att vi omedelbart kavlar upp ärmarna för att göra om och göra rätt.
Budgetuppdrag:


Ta fram förslag på hur Linköpings kommun ska agera för att ges undantag från bosättningslagen och
skyldigheterna som kommer med den om att ta emot anvisade nyanlända invandrare.



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



Uppför ett kommunalt återvandringscentrum och ta fram en modell för hur det ska arbeta.



Tillse att kommunen stoppar den nuvarande förturen och kvoteringen av bostäder till nyanlända
invandrare men samtidigt uppfyller lagens krav.



Inför assimilering och anpassning som grundregel i det kommunala integrationsarbetet i stället för
dagens multikulturalistiska hållning.



Inför hårdare krav om motprestation på bidragsförsörjda invandrare om att komma i arbete och lära
sig svenska, bland annat genom införandet av etableringslån.



Ta fram förslag på hur kommunalt ekonomiskt stöd ska slopas för föreningar vars verksamhet helt
eller delvis syftar till att bevara eller stödja invandrade gruppers kultur och identitet.



Utred möjligheterna till att införa självkostnadspris avseende olika former av modersmålsundervisning
och tolkhjälp som kommunen i dag erbjuder.



Genomför en grundlig och omfattande utredning av sociala och ekonomiska konsekvenser som den
nationella invandringspolitiken har haft för Linköpings kommun de senaste decennierna, i ett så kallat
mångkulturellt bokslut.



Genomför en utredning av antalet illegala invandrare som vistas i Linköpings kommun samt de sociala
och ekonomiska konsekvenser som gruppen har på kommunen.



Ta fram förslag på hur illegala invandrare som vistas i Linköpings kommun och 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 vid ska polisanmälas för bidragsbrott
av Linköpings kommun.
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Ta fram förslag på hur byggandet av moskéer ska motverkas samt hur böneutrop från moskéer i
kommunen ska motverkas.

Ett arbetande och ekonomiskt hållbart Linköping
För oss sverigedemokrater är det viktigt att Linköpings kommun ska vara en plats där det lönar sig att arbeta
och driva företag. Kommunen ska tillvarata arbetande människors intressen, men samtidigt verka för ett gott
näringslivsklimat. Att Linköpings kommun har lägst kommunalskatt bland Östergötlands kommuner är något
som Sverigedemokraterna menar har tjänat kommunen och dess invånare väl. Linköping kommuns ekonomi är
nu så stark att det finns utrymme att sänka skatten då det inte finns anledning att ta ut högre skatt än vad
kommunen behöver för att ge fullgod välfärd. En god kommunal ekonomi för arbete och näringsliv i Linköping
är naturligtvis avgörande för att kunna återupprätta ett modernt folkhem.
Sverigedemokraterna vill se närmare på hur vi kan utveckla samarbetet med våra nordiska systerkommuner,
där vi utöver utbyten som gynnar tillväxt och ekonomi, också exempelvis ser att det kulturella utbytet kan ha
stor betydelse på grund av gemensamma nordiska förutsättningar. Linköping City Airport och verksamheten
kring flygplatsen ser Sverigedemokraterna som fortsatt viktig för kommunens näringsliv och fortsatta tillväxt. Vi
sverigedemokrater ser positivt på ökade ambitioner gällande flyget och vill utveckla och satsa vidare på att ge
flygstaden Linköping ett lyft.
Budgetuppdrag:


Hålla en god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna sänka skattesatsen.



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



Ta fram förslag på hur det internationella samarbetet med Linköpings nordiska samarbetskommuner
kan utvecklas med fokus på gemensamma nordiska förutsättningar.



Ta fram en särskild kommunal flygstrategi som bland annat ha ska till syfte att stärka näringsliv och
Linköpings position som flyghuvudstad i Sverige.

Kunskap och ordning i Linköpings skolor
Sverigedemokraterna ser god utbildning och omsorg av våra barn och ungdomar som en nyckelfråga till hållbar
utveckling in i framtiden för Linköpings kommun. I ett större samhälleligt perspektiv är det viktigt med
utbildning, exempelvis genom att utbilda människor till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. För enskilda
kommuninvånare är det också viktigt med utbildning, exempelvis för att ges en chans att bygga en egen framtid
och stå på egna ben.
Svensk skola av i dag lider av en rad problem, så även i vår kommun, vilket gör att skolan är ett av områden
som det omfördelas mest resurser till i den sverigedemokratiska budgeten för 2020, från det reformutrymme vi
skapar. De satsningar som sverigedemokraterna genomför ekonomiskt på skolan i kommunen, i kombination
med skarpa budgetuppdrag, kommer att sätta kunskap och ordning i fokus i kommunens skolor.
Budgetuppdrag:


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



Ta fram förslag på hur föräldraansvaret kan betonas för barn under 18 år i de kommunala skolorna.



Tillse att samtliga skolor som kommunen har rådighet över har tydliga åtgärdstrappor med
konsekvenser för de elever som bryter mot regler, samt tillse att enhetlighet finns mellan skolornas
åtgärdstrappor.
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Ta fram förslag på hur utbildningar i de kommunala gymnasieskolorna som svarar mot det behov av
arbetskraft som företag efterfrågar kan premieras.



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



Inrätta ett kommunalt pris för skolor som når särskilt goda skolresultat.



Tillse att elever i de kommunala skolorna genomför det maximala antal nationella prov som är möjligt
enligt gällande lagstiftning.



Ta fram förslag på åtgärder som ska vidtas gentemot lärare som försöker påverka elever i en viss riktning
i enlighet med dennes egna politiska preferenser.



Ta fram förslag på hur bärandet av slöja inklusive hijab ska förbjudas på kommunala förskolor och
grundskolor gällande både elever och personal.



Tillse att i de fall könsseparation av elever sker i skolan så ska beslut motiveras pedagogiskt och ej av
kulturell eller religiös hänsyn.



Ta fram förslag på hur samtalsspråket under lektionstid i skolan, med undantag för språklektioner, alltid
ska vara på svenska (undantag ska ges för de nationella minoritetsspråken).



Ta fram förslag på hur det nordiska, svenska och lokala kulturarvet samt traditioner kan ges större fokus
i undervisningen.



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

Linköping är rikt på kultur och historia
Vad gäller kommunala satsningar på kultur så vill Sverigedemokraterna fokusera på kulturarvsfrämjande
arbete, som vi menar har särskilda värden genom att lära oss om vårt arv och vår historia samt genom att
fungera identitetsskapande. Att arbeta för att stärka en gemensam identitet är kanske viktigare än någonsin för
kommuner som Linköping vars sammanhållning påverkats negativt av de senaste decenniernas mycket stora
invandringsvolymer. Vad gäller kulturverksamhet i övrigt så vill vi särskilt värna kultur för de yngre, medan vi
anser att biblioteksverksamhet och kulturarvsfrämjande arbete är det som ska ges prioritet gällande kultur för
vuxna. Vi presenterar i vårt budgetdokument en hel uppsättning budgetuppdrag med tillhörande finansiering
för att stärka kulturarvets och den gemensamma svenska och lokala identiteten i kommunen. Kulturpolitiken
spänner över många andra politiska områden i kommunen och betyder mycket för Sverigedemokraterna vad
rör exempelvis migration och 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.
Budgetuppdrag:


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



Inrätta Sverigecenter i kommunens invandrartäta områden med fokus på att synliggöra och förmedla
information om det svenska samhället, den svenska kulturen och det lokala kulturarvet.
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Ta fram förslag på hur firandet av traditionella svenska högtider som exempelvis valborgsmässoafton
kan förstärkas och lyftas fram inom såväl kommunens egna verksamheter som i allmänhet i samverkan
med andra samhällsaktörer.



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.



Ta fram förslag på hur musik- och kulturskola i kommunen särskilt kan arbeta för att levandegöra det
immateriella svenska kulturarvet.



Ta fram förslag på hur historia och kulturarv kan lyftas fram tydligare i nya stads- och kommundelar
som växer fram i kommunen, så som exempelvis Stångebro.



Verka för att Linköpings militärhistoriska arv framlyfts tydligare i offentlig konst och arkitektur i
staden.



Inrätta ett slags trygghetsmärkning av jogging- och promenadstråk i kommunen.

Värdig ålderdom för Linköpings invånare
Att skapa en värdig ålderdom för kommuninvånare i Linköping är särskilt prioriterat i den sverigedemokratiska
budgeten för 2020. Vi värnar de äldres rättigheter och grundar vår politik på genuin omtanke om de som byggt
upp det land och den välfärd vi alla åtnjuter i dag. Livssituationen för många äldre i kommunen är i dag utsatt,
bland annat på grund av straffbeskattning av pensionärer, långa vårdköer och en brottslighet som riktar sig mot
äldre. Mycket går dock att göra för de äldre på kommunal nivå, och Sverigedemokraterna prioriterar ökad
bemanning inom äldreomsorgen samt en mindre kostsam hemtjänst och hemsjukvård i budgeten för 2020. Vi
gör en kraftig utökning av nämndernas ekonomiska ramar och tillför äldreomsorgen mer resurser än vad
äldrenämnden själva har begärt inför budgetprocessen.
Budgetuppdrag:


Utred hur kostnaderna för brukare som mottar hemtjänst och hemsjukvård kan sänkas med fokus på
de mest socialt och ekonomiskt utsatta brukarna.



Utred hur kostnadsfria resor med buss inom kommunen för pensionärer kan införas.



Utred hur scheman kan ändras för att förbättra de anställdas arbetsmiljö.



Se över hur ett påskyndande kan ske i kommunen vad gäller införandet av rätt till heltidsarbete inom
vård och omsorg, samt se över hur delade turer och ofrivilligt deltidsarbete kan motverkas
(gemensamt budgetuppdrag med ”Starka familjer och omsorg efter behov i Linköping”).



Ta fram förslag på hur krav på svenskkunskaper kan skärpas vid nyanställning inom vård och omsorg
(gemensamt budgetuppdrag med ”Starka familjer och omsorg efter behov i Linköping”).



Ta fram förslag på hur vidareutbildning i svenskkunskaper för anställda inom vård och omsorg ska
genomföras, för att höja nivån där behov finns (gemensamt budgetuppdrag med ”Starka familjer och
omsorg efter behov i Linköping”).



Utred möjligheter till särskilda former av kommunalt stöd till ideella föreningar i kommunen som
arrangerar verksamhet relaterad till vård och omsorg (gemensamt budgetuppdrag med ”Starka
familjer och omsorg efter behov i Linköping”).
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Starka familjer och omsorg efter behov i Linköping
Starka och välmående familjer och individer är en nödvändig grund för ett starkt samhälle. Vi slår vakt om
kärnfamiljen som grundläggande norm i samhället, men många andra välfungerande familjekonstellationer
finns i Sverige av i dag, och Linköpings kommun bör erbjuda hjälp till familjer i behov oavsett uppbyggnad.
Vidare anser Sverigedemokraterna det är viktigt att även på kommunal nivå arbeta för att minska antalet
oönskade graviditeter, för att på så sätt bättre värna de oföddas rättigheter.
Utöver gruppen pensionärer och äldre som Sverigedemokraterna satsar tydligt på i budgetförslaget, så vill
partiet också genomföra förbättringar för god omsorg om andra grupper i behov, bland annat personer med
funktionsnedsättningar. För ändamålet tillför vi stora ekonomiska resurser i budgeten, men också flera skarpa
budgetuppdrag.
Budgetuppdrag:


Inkom med en begäran till regeringen om att kommuner åter ska kunna besluta om att inrätta
vårdnadsbidrag.



Ta fram en handlingsplan med syftet att minska antalet oönskade graviditeter i kommunen.



Ta fram förslag på hur kommunen kan förbättra arbetet med individanpassning i hemmet för
funktionsnedsatta.



Ta fram förslag på en förbättrad samordningsfunktion för barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD.



Ta fram förslag på hur krav på svenskkunskaper kan skärpas vid nyanställning inom vård och omsorg
(gemensamt budgetuppdrag med ”Linköpings äldre ska ges en värdig ålderdom”).



Ta fram förslag på hur vidareutbildning i svenskkunskaper för anställda inom vård och omsorg ska
genomföras, för att höja nivån där behov finns (gemensamt budgetuppdrag med ”Linköpings äldre ska
ges en värdig ålderdom”).



Utred möjligheter till särskilda former av kommunalt stöd till ideella föreningar i kommunen som
arrangerar verksamhet relaterad till vård och omsorg (gemensamt budgetuppdrag med ”Linköpings
äldre ska ges en värdig ålderdom”).

Ett Linköping byggt med sunt förnuft
Linköpings kommun expanderar och att vår kommun är i tillväxt ser vi som positivt, men samtidigt är det
mycket viktigt att från politiskt håll att tillse att stadens expansion sker med eftertänksamhet och långsiktighet.
Vår kommun är på många sätt en bra kommun för den som tar sig fram till fots, cykel eller med kollektivtrafik,
även om det finns förbättringar att göra. Vi ser dock att det är för människor med behov av bilen som
färdmedel som allra mest behöver göras politiskt, med tanke på hur biltrafiken alltmer stängs ute från centrala
delar av Linköping. Sverigedemokraterna vill därför i budgeten gå verka för en bilvänligare kommun. Hela
Linköping ska leva.
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 komma vår och Linköpings historia, och att bygga staden organiskt
genom att säkerställa bevarandet av de karaktäristiska historiska miljöer som finns i Linköping. I
Sverigedemokraternas budget har stadsbyggnadsfrågor som dessa en framskjuten position.
Budgetuppdrag:


Förändra plandokument som påverkar trafiksituationen i kommunen i en mer bilvänlig riktning.
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Återställ Hamngatan till att bli en dubbelfilig väg för samtliga fordonstyper.



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



Verka för upprustning och kapacitetshöjningar gällande järnväg till och från Linköping.



Ta fram en handlingsplan med syfte att förebygga och med kraft bekämpa klotter och annan
skadegörelse.



Ta fram förslag på hur ett eller flera nya bostadsområden i kommunen byggas i en pastisch som
harmoniserar väl med äldre kulturellt värdefull bebyggelse i kommunen.



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 kulturellt värdefull
bebyggelse.



Utred hur Linköpings innerstads historiska karaktär kan återupprättas vad gäller till exempel fasader
och andra delar av arkitektur som försvunnit vid rivningar.



Utred hur kulturhistorisk miljö i Linköpings Trädgårdsförenings Park kan återupprättas, inklusive
schweizeribyggnaden ”Trädgår’n”.



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



Verka för att förtätning i kommunen ska ske restriktivt och inte ses som en generell lösning när det
kommer till nybyggnation.



Verka för att fler små lägenheter byggs i kommunen för att täcka behov hos exempelvis studenter,
unga som vill flytta hemifrån samt för att underlätta företagens kompetensförsörjning.

Linköping är större än bara staden
Linköpings kommun är mycket större än bara Linköping som stad, och Sverigedemokraterna vill därför tydligt
satsa på att även övriga delar av kommunen byggs in i framtiden. Förutom Linköpings stad så innefattar
kommunen också flera andra mindre tätorter som exempelvis Linghem, Ljungsbro och Sturefors, men även
mycket landsbygd utanför tätorter. Många som har valt att bosatta sig utanför Linköpings stad har gjort det för
att man föredrar en annan livsstil, som exempelvis lugnet och närheten till naturen. Det valet tycker vi
sverigedemokrater är viktigt att respektera och fortsätta möjliggöra i framtiden, för att såväl stad som land ska
utvecklas i en positiv riktning.
Sverigedemokraterna vill satsa på utveckling som gör Linköping till en grönare och mer hållbar kommun
miljömässigt. Dessa satsningar behöver dock vara realistiska, och vara socialt och ekonomiskt hållbara på
samma gång. Sverigedemokraterna vill att kommunens långsiktiga fokus ska vara energiproduktion som är
100% fossilfri, i stället för 100% förnyelsebar. Detta är ett betydligt mer realistiskt mål och även betydligt mer
fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv.
Budgetuppdrag:


Ta fram förslag för hur närproducerade livsmedel kan få prioritet i kommunens verksamheter.



Tillse att livsmedel med ursprung i utlandet som serveras i kommunens verksamheter ska hålla
uppfylla svenska djurskyddskrav.



Ta fram förslag för att säkerställa att skolor, brandstationer och annan viktig samhällsservice ska
kunna bestå på landsbygden över tid.
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Tillse att politiska beslut i kommunen ”landsbygdssäkras”, likt hur man i dag gör analyser kring
jämställdhet i beredningen inför det politiska beslutsfattandet.



Lägga om fokus i den kommunala energi- och miljöpolitiken från fokus på förnyelsebart till fokus på
fossilfritt, och tillse att lösningarna är ekonomiskt försvarbara.



Avskaffa politiska mål på energi- och miljöområdet som i för hög grad begränsar kommuninvånarnas
vardagliga liv.
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Ekonomisk sammanställning
Övergripande
Den ekonomiska sammanställningen nedan åskådliggör tydligare vilka prioriteringar som Sverigedemokraterna
gör rent ekonomiskt i det omfattande politiska dokument som budgeten 2020 utgör.

Sverigedemokraternas förslag till resultaträkning 2020
Bokslut
Belopp mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Intäkter enl uppdrag
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Statsbidrag "Byggbonus"
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter o utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande poster
Finansnetto

ÅRETS RESULTAT

2019
1 750
-10 511

Förslag
budget
2020
1 895
-10 793

-8 399

-215
100
-8 876

-232
50
-9 080

7 050
823
39
254
8 166

7 338
865
35
263
8 502

7 527
983

379
-120
210
470

458
-84

393
-95

374

298

237

0

0

2018
2 036
-10 040
-202
-193

Budget

273
8 783
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Sverigedemokraternas förslag till nämndernas ramar
Budget

Förslag
budget

Belopp tkr

2019

2020

13 722

13 499

5 340

5 232

482 336

449 775

15 810

15 976

2 462

203

Äldrenämnden

1 434 633

1 499 719

Social- och omsorgsnämnden

1 478 431

1 459 922

Barn- och ungdomsnämnden

3 428 079

3 555 969

Bildningsnämnden

800 164

855 822

Kultur- och fritidsnämnden

363 298

348 864

Arbetsmarknadsnämnden

381 886

366 929

Samhällsbyggnadsnämnden

443 362

490 135

Exploatering

-45 000

-45 000

60 607

61 601

Summa nämndernas nettoramar

8 865 130

9 078 646

Pensioner, exkl finansiella poster

13 077

616

Resursmedel

40 000

40 000

Reserv för pris, lön o demografi

102 361

55 716

Intern finansiering, intern ränta

-44 788

-44 788

-100 000

-50 000

8 875 780

9 080 190

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

Bygg- och miljönämnden

Intäkter enligt uppdrag
Verksamhetens nettokostnader
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Sverigedemokraternas förslag till nämndernas ramförändringar

Belopp tkr
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Exploatering
Bygg- och miljönämnden
Effektivisering
Summa Sverigedemokraterna förslag till
förändrade budgetramar

Budget SD
2020
0
0
-13 700
0
0
48 000
-35 500
37 000
17 700
-20 000
-30 000
27 823
0
0
0
31 323
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Sverigedemokraternas förslag till nämndernas investeringsramar

Belopp tkr
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Summa Sverigedemokraterna förslag till
förändrade budgetramar

Budget SD
2020
0
0
109 650
0
0
1 000
800
21 400
11 050
2 350
250
233 400
500
380 400
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