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Så används dina 
skattepengar

Musikhjälpen  
till Linköping

 
Ungdomsombud 

skapar möjligheter
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Linköping, Sveriges femte största stad, har stor inflyttning av 
människor som vill studera och arbeta här. Det byggs som aldrig 
förr i Linköping och vi har lägst arbetslöshet i länet och många 
framgångsrika företag. Några företag som redan första startdagen 
ser att Linköping och till och med Sverige är en för liten marknad, 
företag som har kunder runt om i hela världen.

Linköping är en internationell stad, det märks särskilt när vi gästas 
av besökare från olika länder som Kina, Vietnam, Österrike eller 
Brasilien. De vill lära mer om hur vi arbetar för att bli en koldio-
xidneutral stad 2025. Hur arbetar vi med innovationer? Avfallshan-
tering? Stöd till nystartade företag? Barnomsorg? Listan blir lång 
på områden där våra besökare vill ta del av våra erfarenheter och 
utveckla samarbeten med oss.

Mycket fantastiskt sker i Linköping. Samtidigt undgår ingen av oss 
bilderna som flimrar förbi på människor som flytt från krig och ter-
ror. Där barn sett och upplevt mer än en människa ska behöva göra 
under en livstid. Det är människor som riskerat sina liv för att söka 
efter fred och trygghet.

Linköpingbor har på flera sätt visat att de vill hjälpa till. Alla kan inte 
göra allt men alla kan göra något. Det kan handla om allt från att 
det samlas in pengar till att föreningar organiserar fritidsaktivite-
ter och läxhjälp. Detta har uppmärksammats och det är inte utan 
anledning som Linköping står värd för årets Musikhjälpen som tar 

plats i Linköping i december! Temat är ”Ingen ska behöva fly undan 
klimatet”. Målet är att engagera och samla in medel. Jag är säker 
på att staden där ideer blir verklighet, är en stad som är fylld med 
människor som vill hjälpa till och som kommer att vara med och bi-
dra till att insamlingen slår förra årets rekord på 34 miljoner kronor.
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Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommun-

styrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill 

 stimulera till kontakt mellan Linköpingborna och 

deras förtroendevalda.

Det är också möjligt att gå in på 

www.linkoping.se/dialog och läsa Dialog. 

Adress: Tidningen Dialog, 

Kommunledningskontoret,                      

Linköpings kommun, 581 81 Linköping 

Tryck: Forssa Print AB 

Distribution: Dialog delas ut av Swepress 

Lokalpost. Om du inte fått  tidningen, ring  

23 80 65 eller e-posta distribution@swepressdr.se 

samt uppge namn och adress. 

Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för syn-

skadade och för dem som har svårt att läsa tryckta 

texter. Kontakta Regionbibliotek Östergötland, 

Lena Udd, 010-103 93 20 vid intresse.

Utgivning 2015:   
Nr 1: 25 mars, Nr 2: 10 juni,    

Nr 3: 30 september, Nr 4: 9 december.

Redaktionskommitté:  
Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd.    

Det ena består av gruppledarna för samtliga 

politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra  

av tjänstemän från kommunorganisationen.       

Ansvarig utgivare: 
Claes Lundkvist, 20 64 77  

Redaktör:  
Per Conning, journalist, 20 64 20 

Lottie Molin, journalist, 20 71 37                      

Monika Magnusson, layout/redigering, 20 68 58
 

Kontakta redaktionen per e-post: 
förnamn.efternamn@linkoping.se

På omslaget: 
Amanda Ramidh, ungdomsombud. 

Foto: Göran Billeson       
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Ledare

Alla kan inte göra allt – alla kan göra något

Helena Balthammar (S)
Borgmästare
0725-82 80 69
förnamn.efternamn@linkoping.se

Foto: Oskar Lürén
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Linköpings stadsarkiv har startat en 
ny serie på webben kallad ”Arkiv-
fynd”. Där kommer de löpande att 
lägga ut historien om något spän-
nande dokument, arkiv eller annat 
som de vill berätta om. Först ut i 
serien är ett fotografi på Folkunga-
brunnen, taget dagen efter att 
brunnen invigdes i december 1927. 

Med utgångspunkt från fotografiet 
berättar stadsarkivet om brunnens 
tillkomst och om de tre personer 
som bidrog till att den kom på plats.
Du hittar ”Arkivfynd” på webbplat-
sen www.linkoping.se/stadsarkivet 
där du väljer rubriken ”Använd 
arkiven” i vänsterspalten, och sedan 
rubriken ”Arkivfynd – ny serie”.

Två medborgarförslag handlade om 
samma sak: att lyfta fram kända perso-
ner som bidragit till att sätta Linköping 
på  kartan. Nu har idéerna blivit verk-
lighet genom att Linköpings kommun 
har skapat en Wall of fame. 

Med inspiration från Arlanda flyg-
plats i Stockholm har kommunen gjort 
ett bildspel med nu levande personer 
som har anknytning till Linköping. Det 
är personer inom till exempel närings-
liv, kultur, idrott eller media som har 
gjort Linköping känt i Sverige. Några 

av dem är Louise Hoffsten, Martin Lön-
nebo, Mons Kallentoft, Lars Winner-
bäck och Charlotte Rohlin.

På http://play.linkoping.se hittar 
du Wall of fame. Den visas också i 
Linköping show room på Saab arena. 
Bildspelet kommer att uppdateras två 
gånger om året av en jury. Förslag på 
personer till Wall of fame går att skicka 
till walloffame(at)linkoping.se
Ersätt (at) med @ i adressen ovan om du 
skickar e-post.

Det är på http://beta.linkoping.se som 
du kan följa utvecklingen av den kom-
mande webbplatsen. Den ofärdiga så 
kallade betasajten uppdateras fram tills 
nya linkoping.se lanseras i sommar.

– Tanken med att öppet visa betasaj-
ten är att vi tidigt ska få in synpunkter 
och förslag. Då kan vi se vad kom-
muninvånarna efterfrågar eller kanske 

tycker är svårt på webbplatsen, säger 
projektledaren Johanna Gerhardsson.

Från början finns inga texter på beta-
sajtens sidor. Arbetet handlar först om 
att skapa en struktur för innehållet. Där 
utgår projektgruppen från analyser av 
den nuvarande webbplatsen och från en 
struktur som har utvecklats av företaget 
Funka. Det är en struktur som används 

av flera kommuner och som bygger på 
många användartester.

En nyhet på den kommande webbplat-
sen är att den anpassar sig efter om du 
använder dator, mobiltelefon eller surf-
platta. Den nya startsidan har även ett 
tydligare utseende och ska fungera som 
ett skyltfönster för Linköpings kommun. 
Härifrån kan du klicka dig vidare till 
information om till exempel evenemang, 
omsorg, trafik, utbildning eller arbete.

Lämna synpunkter
Den som vill lämna synpunkter på beta-
sajten klickar på den gröna knappen 
märkt ”Feedback”. Där kan du ge både 
generella och specifika synpunkter.

Du kan även följa en blogg om den nya 
webbplatsen.

– I bloggen berättar vi om hur vi arbe-
tar med projektet. Där kan vi förklara 
och svara på frågor lite bredare, säger 
Johanna Gerhardsson.

Bloggen finns på adressen http://
utvecklingsblogg.linkoping.se

Observera att kommunens nuvarande 
webbplats linkoping.se gäller som infor-
mationskälla fram tills den nya webb-
platsen lanseras på samma adress, lin-
koping.se.

Nästa år införs modellen Äldres 
behov i centrum på Sandrinoparken 
och inom den hemtjänst som Bräcke 
Diakoni bedriver. Modellen innebär 
att äldre personer får hjälp och stöd 
utifrån individuella behov och inte 
utifrån utbudet av de insatser som 
finns. 
   Modellen Äldres behov i centrum 
(ÄBIC) är en naturlig fortsättning 

på kommunens arbete med att 
införa värdighetsgarantier inom 
äldreomsorgen. Sandrinoparken 
och Bräcke Diakoni hemtjänst är 
pilotverksamheter för ÄBIC. Syftet 
är att pröva arbetssättet och hitta 
metoder för att införa modellen inom 
hela äldreomsorgen i Linköpings 
kommun.

Linköping kommer på plats 43 i 
Lärarförbundets ranking ”Bästa skol-
kommun 2015”. Det är en förbättring 
med drygt 30 platser sedan förra 
året, då Linköping kom på plats 75.
   Lärarförbundet listar kommunerna 
inom 14 områden och får fram en 
sammanlagd placering.
   – Det är glädjande att vårt med-

vetna arbete ger resultat, säger 
skolansvarigt kommunalråd 
Jakob Björneke (S). Vi har en hel 
del kvar att göra, men det här är en 
indikation på att vi gör rätt saker för 
att Linköpings barn och unga ska ha 
bästa tänkbara förutsättningar att nå 
kunskapsmålen.

Uppåt i skolranking

Ny modell i  
äldreomsorgen

Linköpings egen 
Wall of fame10

Tyck till om ny webbplats

I sommar släpper kommunen en ny version av linkoping.se. Men 
redan nu kan du få en förhandstitt och lämna synpunkter.

Louise Hoffsten är en av personerna i Linköpings 
Wall of fame.

Karta visar 
vägarbeten
Nu är det lättare att hålla koll på vägarbeten i Lin-
köping. Kommunens nya webbaserade vägarbets-
karta visar vilka projekt som pågår och vilka som 
planeras starta inom kort. 
   – Vi vill ge alla kommuninvånare information om 
var det pågår vägarbeten, säger kommunalrådet 
Elias Aguirre (S). Förhoppningsvis leder det här till 
en enklare vardag för Linköpingsborna, även när 
det byggs mycket i vår stad.
   Du hittar vägarbetskartan via webbadressen 
www.linkoping.se/trafik/trafik

mil gång- och cykelväg  
halkbekämpas under vintern 
i Linköping. Att cykla är bra 
för hälsan, miljön och plån-
boken. Men glöm inte lyse 
och reflexer!

Stadsarkivet visar 
fynd på nätet
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Den kommunala budgeten skiljer sig 
naturligtvis från privatpersonens 
budget. Den mest tydliga skillnaden är 
förstås summorna. Nästa år använder 
Linköpings kommun hela 9 miljarder 
kronor till välfärdstjänster som utbild-
ning, omsorg, kultur och underhåll av 
gator.

Likheter
Men det finns också likheter. Både du 
och kommunen har inkomster. För din 
del är det först och främst lön, even-
tuellt barnbidrag, kanske sjukpenning 
eller a-kassa etc.

För en kommun är kommunalskatten 
den absolut största ”inkomstkällan”. 
Cirka 80-85 procent av de pengar som 
kommunen använder till välfärdstjäns-
ter är skattepengar. Resten kommer från 
statsbidrag och avgifter av olika slag. 

Utgifter
Kommunens budget är det viktigaste 
dokumentet för att planera och styra 
verksamheten, alltså planera hur 
inkomsterna ska användas. 

Precis som du och jag har kommunen 
utgifter. Boendekostnader och mat bru-
kar vara de största budgetposterna för 
en privatperson. De största utgifterna 
för kommunen är skola och barnom-
sorg. Omsorg av äldre och personer 
med funktionsnedsättning är också en 
stor post i den kommunala budgeten. 

Kommunalskatt
Kommunalskatten för 2016 ändras inte, 
utan fortsätter att vara 20,20 procent. 
Skatt till regionen (före detta lands-
tinget) och begravningsavgift tillkom-
mer. Medlemmar i Svenska kyrkan 
betalar en kyrkoavgift. Även andra 
registrerade trossamfund kan ta in sina 
medlemsavgifter via skattsedeln. 

Budgetprocessen
I slutet av året antar kommunens hög-
sta politiska organ, kommunfullmäk-
tige, budgeten. Budgeten är resultatet av 
en lång process, där nämnderna lämnat 
sina förslag till vad de vill prioritera 
och vilken eventuell ny verksamhet de 
vill satsa på.

Den politiska majoriteten får igenom 
sin budget, men oppositionen lägger 
också fram sina förslag. När kom-
munfullmäktige antagit budgeten, är 
det de olika nämndernas tur att anta 
sina respektive budgetar. I den ”stora” 
budgeten finns ramar för hur mycket 
varje nämnd kan använda. Nämnderna 
gör mer detaljerade budgetar för sina 
verksamheter. Budgeten är en offent-
lig handling som alla har rätt att läsa. 
När budgeten är klar publiceras den på 
kommunens webbplats linkoping.se
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Pengar kommer in och pengar går ut. Det gäller för varje hushåll och det gäller också för Linkö-
pings kommun. Planen för vad pengarna ska användas till den närmaste framtiden kallas budget.

I diagrammet nedan kan du 
se i stora drag hur kom-
munen fördelar pengarna. 
För att göra det hela litet 
tydligare är hela budgeten 
omvandlad till 100 kronor i 
diagrammet.  Varje enkrona 
motsvarar en procentenhet.

Så här fördelas 100 kronor

Kommunens intäkter

Kommunens budget 
– så fungerar det
TEXT EVA-LOTTIE MOLIN

Vill du veta mer?
Detta är en mycket översiktlig be-
skrivning av principerna för den  
kommunala budgeten. För mer 
detaljer och fakta läs gärna mer på 
kommunens webbplats, linkoping.se
http://www.linkoping.se/Om-kommu-
nen/Ekonomi/
Här finns bland annat ett verktyg där 
du kan se hur mycket du betalar i 
skatt utifrån din inkomst.

!

47 kronor går till skolan: förskola, grundskola, fritids-
verksamhet, gymnasieskola.

27 kronor går till omsorg: äldreomsorg, stöd och 
service till personer med funktionsnedsättningar.

10 kronor går till individ- och familjeomsorg: ekono-
miskt bistånd, särskilda insatser till exempel psykoso-
cialt stöd, missbruksvård och ungdomsmottagning.

5 kronor går till kultur och fritid: bibliotek, idrotts- och 
fritidsanläggningar samt andra kulturverksamheter.

4 kronor går till underhåll av parker, gator och vägar.

6 kronor går till övrig verksamhet bland annat rädd-
ningstjänst, arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder.

1 krona går till politisk verksamhet.

Skatteintäkter, 
generella statsbidrag, 
skatteutjämning och

fastighetsavgift

Bidrag från staten

Försäljning

Taxor 
och avgifter

79%

4% 2%
3%

3%
3%

6%

Hyror och arrendenRänteintäkter

Övrigt

10
KRONOR

Kommunens finanser i korthet

Budgeten är i balans
Inkomster och utgifter går 
jämnt ut. Linköpings kom-
mun omsätter 9 miljarder 
kronor.

Regionens lägsta 
kommunalskatt
20 kronor av varje tjänad 
hundralapp går till kom-
munen.

Linköpings kommun 
är skuldfri
Kommunen har avsatt 
pengar till de anställdas 
pensioner.

Linköpings kommun 
investerar
431 miljoner 2016 och
293 miljoner kronor 2017.

Den största delen av kommunens intäkter (inkomster) 
är kommunalskatt. Ungefär 80 procent av intäkterna är 
skattemedel. Övriga intäkter är bidrag från staten, samt 
taxor och avgifter som Linköpingsborna betalar för olika 
tjänster. Det finns olika typer av statsbidrag, en del är 
öronmärkta för viss verksamhet, andra är generella.

Skatt
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en chans att ta sina första 
steg in på arbetsmarkna-
den. 

Koldioxidneutralitet 
Kommunen investerar i 
insatser för att nå målet om 

ett koldioxidneutralt Linkö-
ping till 2025. 
  – För första gången görs en 
särskild avsättning för att 

kompensera för kommu-
nens samlade koldiox-

idutsläpp, säger Nils 
Hillerbrand, kom-
munalråd (MP).

 Bland insat-
serna finns 100 
miljoner kronor 
för att bygga upp 
ett nytt bolag 

som ska investera i 
förnyelsebar energi. 

Cykelsatsningar på 110 
miljoner finns med för 

2016 -2017, bland annat nya 
cykelstråk vid Stångån och cykel-

parkeringar vid resecentrum. 
– Vi förstärker tillsynen av vatten 

och förorenad mark, och ökar takten på 
kontroller av enskilda avlopp, som står 
för en stor del av vattenföroreningarna. 
Vi fortsätter dagens arbete med giftfri 
förskola och skola genom att ta fram en 
strategi för giftfri miljö för alla kommu-
nens verksamheter, säger Nils Hiller-
brand. Vi ger även ett uppdrag till kom-
munens näringslivsbolag Nulink att ta 
fram en plan för hur näringslivet kan 
involveras i kommunens klimatarbete.

Bostäder
– Bostadsbyggandet i Linköping har 
under 2015 ökat till historiskt höga 
nivåer, säger Kristina Edlund.  Det 
måste fortsätta om bostadsbristen ska 

kunna byggas bort. Bristen på bostäder 
blir nu ännu mer aktuell i och med flyk-
tingsituationen. För att klara av flyk-
tingmottagandet och samtidigt komma 
till rätta med bostadsbristen behöver 
bostadsbyggandet präglas av samarbete, 
kreativitet och högt tempo.

 – Europa och Sverige står mitt i en av 
vår tids största flyktingkriser. Linköping 
ska ta sin del av ansvaret och hjälpa de 
människor som flyr från krig, förföljelse 
och förtryck till en trygg tillvaro, säger 
Kristina Edlund. 

Mer personal för äldre
I budgeten finns satsningar på mer per-
sonal inom äldreomsorgen. Personalen 
inom äldreomsorgen ska kunna välja 
att jobba heltid. Koalition för Linköping 
anser att det är både en fråga om ökad 
kvalitet inom äldreomsorgen och en 
viktig jämställdhetsfråga. Fler äldre vill 
bo kvar hemma. För att göra det möjligt 
innehåller budgeten investeringar i för-
stärkt rehabilitering, hemsjukvård och 
trygghetsskapande teknik.

 

Fotnot: Vid Dialogs pressläggning var 
Linköpings kommuns budget för 2016-
2017 inte beslutad i kommunfullmäktige.

K
oalition för Linköping 
(S, MP och FP) presen-
terar en budget utan 
besparingar. Budgeten 
för de närmaste två 
åren är i balans. Skat-
ten är oförändrad. Den 

övergripande visionen för budgeten är 
att Linköping ska bli en sammanhållen 
stad.

– Linköping är en bra stad att leva 
i. Arbetslösheten sjunker och behovet 
av ekonomiskt bistånd minskar. För 
första gången på länge är det full fart 
på bostadsbyggandet. Men Linköping 
behöver bli en mer sammanhållen stad. 
Det är den övergripande ambitionen i 
Koalition för Linköpings budget, säger 
kommunstyrelsens ordförande Kristina 
Edlund (S).

Sammanhållen stad
I de mest socialt utsatta stadsdelarna 
är arbetslösheten högre och hälsan är 
sämre. Att vända den utvecklingen är 
en av de enskilt viktigaste uppgifterna. 
Bland satsningarna finns ökad perso-
naltäthet i förskolan, nya förskolor och 
förbättrad elevhälsa.

 De barn som går i förskolan får goda 
förutsättningar för höga kunskapsre-
sultat senare. Därför finns insatser för 
att fler barn ska gå i en förskola med 
hög kvalitet. Ambitionen är att fler 
barn i socialt utsatta områden ska gå i 
förskolan.

 Höjd personaltäthet, nya förskolor 

för att bygga ikapp bristen på förskole-
platser, samlad skoldag med läxläsning 
och fritidsaktiviteter, fler lärare och 
organiserade lov- och sommaraktivi-
teter i stadsdelarna finns också med i 
budgeten.

Även de äldre elevernas 
behov finns med i budgeten.

– Det är viktigt att fler 
elever når gymnasieexa-
men. Utan utbildning är 
det svårare att komma 
in på arbetsmarknaden. 
Vi satsar därför drygt 7 
miljoner kronor på att 
bibehålla kvaliteten i 
utbildningen, säger kom-
munalråd Daniel Andersson 
(FP).

 Bland satsningarna finns 
sommarjobb för ungdomar, satsning 
på SFI, bland annat genom att kom-
plettera med praktik, och att introduk-
tionsprogram ska finnas på flera skolor. 

Event och besök
Besöksnäringen är ett område som 
växer väldigt fort. I budgeten finns 
sju miljoner kronor extra per år 
från och med 2016 för att genom-
föra höjda ambitioner för event och 
besöksnäring.

– Linköping har stor potential att 
växa som besöksstad. Det vill vi ta vara 
på, säger kommunstyrelsens ordfö-
rande Kristina Edlund (S). Besöksnä-
ringen ger många unga och nyanlända 

Tidiga insatser för höga kunskapsresultat i skolan och för att fler ska 
gå vidare till jobb och studier. Mer personal inom äldreomsorgen 
och höjt tempo i arbetet för ett koldioxidneutralt Linköping. Det är 
något av innehållet i budgeten för 2016-2017.

Budget 2016-2017

Satsning på en attraktiv  och sammanhållen stad

TEXT EVA-LOTTIE MOLIN

Kommunens budget
Kommunen omsätter cirka 9 miljarder 
kronor nästa år. Budgetramarna för de 
politiska nämnderna utökas med sam-
manlagt 122 miljoner kronor för 2016 
och 239 miljoner kronor för 2017. I utök-
ningen ingår uppräkning av demografi 
(förändringar i befolkningen), pris och 
lön. Skatteintäkterna för 2016 beräknas 
till cirka 6,5 miljarder kronor.

 
Linköping ska bli en mer samman-
hållen stad, där alla kan känna fram-
tidstro. I sin budget satsar Koalition 
för Linköping bland annat på
tidiga insatser för höga kunskaps-
resultat, att fler ska gå vidare till 
jobb och studier, höjd bemanning i 
äldreomsorgen.
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Flera av satsningarna som 
finns i budgeten har Miljö-
partiet drivit under en längre 
tid, till exempel fler anställda 
inom äldreomsorgen och 
erbjudande om heltid för den 
som vill. 

Ett annat exempel är skolan, 
bland annat den stora satsning-
en på elevhälsa. Det finns ett 
stort behov av att stötta dem 
med sämre förutsättningar, där-
för finns satsningar på samlad 
skoldag samt vidareutbildning 
av kommunens specialpedago-
ger och speciallärare. Kultur-

satsningar är viktigt, vi gläder 
oss särskilt åt att vi får ett 
bredare filmutbud. Vi har också 
drivit frågor om integration och 
är nöjda med att sfi förstärks. 
Det är väldigt roligt att det so-
ciala musikprojektet El Sistema 
ska komma igång i Linköping. 
Vi är stolta och glada över att 
införa samordnad varutransport 
för kommunens distribution 
om ett par år. Det minskar 
utsläppen och gör att fler 
småföretag kan lämna anbud. 
Vi är också väldigt nöjda med 
att klimatkompensation genom 
ett nytt bolag som ska arbeta 
med investeringar i förnyelse-
bar energi och resurser för ett 
nytt naturreservat 2017 finns i 
budgeten.

Stora satsningar på välfärd, 
främst skola och äldreom-
sorg. Trygghetsskapande 
uppdrag. Det är huvudinrikt-
ningarna i vårt förslag till 
budget, som vi döpt till Ord-
ning och reda i Linköping. 

Vi vill satsa 75 miljoner på 
löneförstärkningar till lärare 
i grundskola och gymnasie-
skola. Dessutom vill vi satsa 25 
miljoner på lärarassistenter och 
liknande, för att avlasta lärarna. 

Vi satsar 48 miljoner kronor mer 
per år än majoriteten på äldre-

omsorgen. Den största delen 
av detta, 42,7 miljoner, ska gå 
till bemanning Två exempel på 
trygghetsskapande uppdrag är 
dels att vi vill att kommunen ska 
ta fram en strategi mot den or-
ganiserade brottsligheten. Dels 
att införa förbud mot tiggeri i de 
lokala ordningsföreskrifterna. Vi 
finansierar de stora reformerna 
genom minskade satsningar på 
integration och minskade kul-
tursatsningar för vuxna. Vi vill 
inte minska stödet till Linköping 
City Airport, som är viktigt för 
näringslivet. Vi motsätter oss 
att starta vindkraftbolag.

Vi lägger ett budgetförslag 
som gör Linköping mer jäm-
likt och mer jämställt. 

Bland annat genom en stor 
satsning på förskolan. Alla 
barn ska få gå 30 timmar på 
förskolan, även när föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga. 
Förskolans pedagogik är viktig 
för inlärning senare i livet och 
alla barn ska få den chansen. 

Vi vill anställa mer personal och 
minska barngrupperna. I grup-
per med barn under 3 år ska 
det vara max 12 barn, i grupper 

med barn 3-5 år ska det vara 
max 15 barn. Mer pengar till 
skolhälsovården finns i vårt 
förslag, bland annat till utökat 
samarbete med barn- och ung-
domspsykiatrin. Det är otroligt 
viktigt att upptäcka och åtgärda 
psykisk och annan ohälsa i tid. 

Fritidsverksamheten är en viktig 
del i den pedagogiska verk-
samheten och den har alla barn 
rätt till. Vi vill genomföra försök 
med 6 timmars arbetsdag för 
personal inom äldreomsorgen 
och socialförvaltningen. Det är 
en jämlikhetsfråga att alla ska 
orka till pensionen utan att slita 
ut sig, även de som har fysiskt 
och mentalt krävande jobb.

Linköping ska bli en samman-
hållen stad. 

Insatser för att få fler i jobb och 
utbildning, för en likvärdig skola 
som ger alla elever förutsätt-
ningar att lyckas och för en 
tydligare inkludering i samhället 
krävs för att skapa en sam-
manhållen stad. Alltför många 
unga lämnar skolan utan 
gymnasieexamen.  Då blir det 
svårt att komma in på arbets-
marknaden. Med jobb följer en 
egen inkomst, gemenskap och 
utveckling. En hög sysselsätt-
ning är också en förutsättning 
för en välfärd av hög kvalitet.

För att alla ska lyckas i skolan 
krävs insatser både under och 
efter skoldagen. Förlängd skol-
dag innebär ett större ansvar 
för skolan. Det kan handla om 
tätare arbete med fritidshem-
men, läxhjälp, organiserade 
fritidsaktiviteter eller att öka 
föräldrarnas engagemang. Vi 
satsar på utökad elevhälsa 
och särskilda insatser mot 
hedersrelaterad problematik 
och utökad lov- och sommar-
verksamhet. 

I en sammanhållen stad ska 
aldrig otryggheten få slå rot.  
Vi prioriterar därför trygghets-
skapande och förebyggande 
insatser, till exempel att stärka 
brobyggarnas brottsförebyg-
gande arbete i stadsdelarna.

Budgeten är det viktigaste 
beslutet vi tar som politiker. 
Samtidigt det minst intres-
santa.

Varje ny budget är till minst 95 
procent likadan som budgeten 
året innan – och året innan 
dess. Det som saknas i det 
politiska samtalet är en budget 
utifrån en vision. En vision 
och en idé om hur vi vill ha 
Linköping om 10 - 20 år. Alla 
vet hur budgetdebatten slutar, 
ändå ägnar vi tio timmar åt 
att diskutera detaljer som alla 
redan känner till. Löner är den 

stora utgiften i budgeten. Att 
folk ska få sina löner och ha en 
god löneutveckling är en själv-
klarhet. Det som vi diskuterar är 
de övriga cirka 5 procenten av 
budgeten – men det påverkar 
inte Linköpings utveckling. 

Politiken borde vara mindre 
centrerad kring stadshuset och 
mer kring vad som händer ut-
anför. Jag tror att de allra flesta 
Linköpingsborna är intresse-
rade av i vilken riktning 
Linköping ska utvecklas. Vi 
politiker måste lyfta blicken, ge 
framtidsbilder och måla med 
breda penseldrag istället för att 
ta över tjänstemännens roll och 
prata detaljer. Vår uppgift är att 
skapa en ny vision om det nya 
folkhemmet.

Det är viktigt att fortsätta att 
utveckla omsorgen i Linkö-
ping till Sveriges bästa. 

Vi tror på innovativa tekniksats-
ningar inom omsorg, som både 
ger trygghet och möjlighet till 
mänskliga möten. Vi vill sat-
sa på rehab, bland annat 
rehabparker och minigym på 
vårdboende. Träning leder till 
ökad hälsa och bättre livskvali-
tet. Det viktigt med en offensiv 
missbruksvård. KD vill tillsätta 
en missbrukslots, för att arbeta 
på rätt sätt med det. 
Satsningar på skolan är ock-

så viktigt. Vi vill fortsätta att 
lyfta föräldrars betydelse för 
barnens skolgång. Ett nära 
samarbete mellan skolan och 
familjen är viktigt. 
Kommunen behöver fort-
sätta att satsa på kulturen och 
besöksnäringen. KD vill bland 
annat utreda möjligheterna 
för att hitta nya spännande 
mötesplatser, gärna i ett nära 
samarbete med näringsliv och 
civilsamhälle. 
Vi tror det går att hitta effektiva 
miljöåtgärder som också ska-
par nya jobb. Inför framtiden 
kan man inte bara göra mer av 
samma. Det krävs nytänkande. 
Fortsatta miljösatsningar som 
inte inriktar sig på teknik, utan 
på hur största effekt uppnås för 
att bli koldioxidneutrala 2025.

Fler ska gå vidare till jobb 
och studier. I Linköping ska vi 
ha höga kunskapsambitioner 
för att lägga grunden för att 
enskilda ska kunna leva själv-
ständiga liv och delta aktivt i 
samhället. 

Stadens välstånd och välfärd 
bygger på att människor är 
kunniga, kreativa och bidrar till 
utveckling. Näringslivet behöver 
välutbildad arbetskraft för att 
ha god konkurrenskraft.
I budgeten 2016-2017 vill vi vär-
na kvaliteten i gymnasieskolan, 
fortsätta arbetet för en likvärdig 

gymnasieskola och höja ambi-
tionerna för jobb för unga. SFI 
(svenska för invandrare) med 
yrkesinriktning förkortar tiden 
från nyanländ till nyanställd. 
Alla elever ska mötas av höga 
förväntningar.

Yrkesprogrammen ska stärkas 
så att fler elever når gymnasie-
examen och får den kompetens 
som motsvarar branschens 
behov. Den framgångsrika 
satsningen på sommarjobb för 
skolelever fortsätter så att fler 
ungdomar får en första värde-
full erfarenhet av arbetslivet.
 
Linköping ska vara en sam-
manhållen stad där fler kan gå 
vidare till jobb och studier.

Partiernas åsikter:

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Folkpartiet
Daniel Andersson 

Miljöpartiet
Nils Hillerbrand 

Moderaterna
Paul Lindvall 

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Jonas Andersson

Kristdemokraterna
Andreas Ardenfors 

Vänsterpartiet
Jessica Holmqvist 

Moderaterna, Kristdemokra-
terna och Centerpartiet har 
ett gemensamt förslag till 
budget. 

Vi fortsätter att ge bra förutsätt-
ningar för ett starkt näringsliv. 
Genom nya och växande 
företag skapas fler jobb, skat-
teintäkterna ökar och då kan vi 
fortsätta att bygga ut välfärds-
tjänsterna. Vi vill fortsätta att 
utveckla Linköpings City Air-
port. Vi vill skapa ett Linköping 
Innovation Center i området där 
universitetet, Mjärdevi Science 
Park och Vallastaden möts.

 
Läsning är grunden för lärande. 
Vi genomför därför en kraftfull 
lässatsning för barn och unga. 
Vi fortsätter med kompetens-
utveckling av lärare och bygger 
ut en förskola av god kvalitet. 
Inom omsorgen vill vi öka 
bemanningen och nyanställa. 
Vi vill göra en stor satsning på 
rehabilitering och teknikstöd. 
Det behövs nya idrottshallar. 
Innerstaden, Ekängen och 
Sturefors är prioriterade.
Linköping behöver fler bostä-
der. Fler ska få möjlighet att äga 
sin bostad. Därför vill vi starta 
en ny ”egnahemsrörelse” där 
det bland annat byggs billigare 
bostadsrätter. Vi tar fortsatt 
ansvar för en stark och välskött 
ekonomi med regionens lägsta 
kommunalskatt. 

Kommunens budgetsatsningarKommunens budgetsatsningar
Partiernas åsikter:
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Modern teknik ska öka trygg-
heten inom Linköpings kom-
muns hemtjänst och hem-
sjukvård. Bland annat ersätts 
nycklar med smarta telefoner.

Idag går en del av tiden inom hemtjäns-
ten åt till att hantera nycklar i samband 
med hembesök. Hemtjänst och hem-
sjukvård ska även dokumentera insatser 
och avvikelser. Det sker i efterhand på  
expeditionen, på traditionella datorer.

Med hjälp av ny teknik vill Linköpings 
kommun göra förbättringar. I stället för 
vanliga nycklar ska personalen använda 
smarta telefoner för att komma in i hem-
men. De smarta telefonerna kan öppna 
låsenheter som monteras på insidan av 
ytterdörrar och i entréerna. Låsenheten 
syns inte på den enskildes ytterdörr, utan 
är bara synlig från insidan. 

Med den nya tekniken ska det gå 
att få snabbare hjälp, till exempel vid 
användning av trygghetslarm. Hem-
tjänsten slipper att hämta nycklar och 
undviker restid.

Frigör tid
Vårdgivaren har också tillgång till 
genomförandeplaner och kan doku-
mentera direkt i den smarta telefonen. 
Det ska frigöra tid och öka kvaliteten 
vid mötet i hemmet.

Med hjälp av det nya arbetssättet 
startar vårdgivaren besöket hos den 
enskilde. Tid och insats registreras 
och personalen registrerar när besöket 
avslutas. 

– Det är ett bra verktyg för att få 
en säker uppföljning av kvaliteten på 
insatserna, säger äldrenämndens ordfö-
rande Mikael Sanfridson (S).

– Det är centralt att veta att varje per-
son får de insatser man har rätt till. IT-
stödet underlättar också för personalen 
att få den tid de behöver till brukarna.

Han berättar att övergången till det 
nya systemet kommer att ske undan för 
undan, med planerad start under 2016. 
Alla berörda kommer att få information 
om det nya arbetssättet.

– Vi vet att man kan vara lite avvak-
tande till ny teknik. Därför är informa-
tionen viktig. Man ska hinna samtala 
om detta och känna sig trygg den 
dagen det införs. Erfarenheten visar att 
när man väl har fått bekanta sig med 
ny teknik så upplever de flesta att det är 
jättebra, säger Mikael Sanfridson.

Ny teknik i hemtjänsten

Vinterljus i två stadsdelar

Satsning på
evenemang

Museipass för barn

Smarta telefoner ska ersätta nycklar när hemtjänstens personal gör besök i hemmen. Vårdgivaren kan 
också dokumentera insatserna direkt i telefonen.

Från och med 2016 ska Linköpings kommun 
satsa sju miljoner kronor extra per år på event 
och besöksnäring. Det ska stärka stadens att-
raktionskraft och bidra till att skapa fler jobb.

– Linköping har stor potential att växa som besöksstad och 
den potentialen vill vi ta tillvara, säger kommunalrådet Jakob 
Björneke (S).

Linköping har på senare år vuxit starkt som besöksstad. 
2014 hade Linköping 430 000 övernattningar, att jämföra 
med 288 000 tio år tidigare.

Fler event, möten och attraktioner innebär fler besökare, 
men också fler möten mellan stadens invånare. En annan 
viktig effekt är att en växande besöksnäring ger ökade intäk-
ter till hotell och restauranger, vilket i sin tur ger fler jobb.

Ny eventstrategi
– Fler jobb inom besöksnäringen är en möjlighet för många 
unga att komma in på arbetsmarknaden och även för många 
nyanlända, säger Jakob Björneke.

Linköpings kommun antog 2014 en eventstrategi. Den har 
som mål att lyfta Linköping till en av Sveriges tre främsta stä-
der inom event och möten med nationell och internationell 

lyskraft. Eventstrategin tar sin utgångspunkt i Linköpings 
styrkor - kunskap och innovation, kultur och hälsa samt nöje 
och idrott.

De sju miljoner kronor kommunen nu satsar ska gå till att 
finansiera kostnader i samband med att få evenemang till 
Linköping. 

Kommunalrådet Jakob Björneke (S) säger att Linköping har stora möjligheter 
att växa som besöksstad.

Just nu lyser en ny omgång  
av Vinterljus upp Linköping. 
Den här gången finns installa-
tionerna i två stadsdelar: Skäg-
getorp och Vasastaden.
 
Det är cirka en kilometer mellan plat-
serna och det går bra att promenera 
eller att cykla mellan dem. Det går 
förstås också att åka kollektivt. Buss 
nummer 1 går mellan Vasastaden och 
Skäggetorp via Grenadjärgatan. För att 
uppmärksamma Vinterljus lyser ett par 
bussar upp lite extra. 

Årets tema är ”Lyckliga platser”, vilket 
ljusinstallationerna illustrerar på olika 
sätt. Barn i Skäggetorpsskolan har 
hjälpt till med en av installationerna 
genom att måla massor av pet-flaskor 
som har försetts med ljus.

Varför inte ta bilder på dina favoriter, 
tagga dem #vinterljus2015 och lägga 
upp dem på Instagram eller Facebook? 
Bilderna kommer att visas på en skärm 
på Stora torget.

Linköpings första Vinterljus tändes 
2005 och blev en succé. På Farbror 
Melins torg pågår en utställning som 
handlar om tio år med Vinterljus. 
Utställningen går att se under samma 

tid som årets Vinterljus; 21 november – 
6 januari.

Om du vill få ut så mycket som möj-
ligt av installationerna – eller bara ha 
sällskap på promenaden – kan du följa 
med på en av de kostnadsfria guidade 
turer som Linköpings guideklubb bju-
der på. Mer information hittar du på 
www.linkopingsguideklubb.se

Information på både svenska och 
engelska finns också på den mobilan-
passade webbplatsen vinterljus2015.
linkoping.se. På medborgarkontoret 
i Skäggetorp finns även affischer på 
somaliska och arabiska.

Flygvapenmuseum, Frilufts-
museet Gamla Linköping och 
Östergötlands museum har 
tillsammans tagit fram Musei-
passet för barn. Passet ska 
inspirera barnfamiljer till musei-
besök på hemmaplan.

På varje museum finns ett uppdrag för 
barnen att lösa. För varje löst uppdrag 
får barnen en stämpel i passet. Besök 

på alla tre museerna och tre stämplar i 
passet ger en belöning. Uppdragen och 
belöningarna presenteras på respektive 
museums sida i passet.

Med passet vill museerna få alla 
barnfamiljer att upptäcka hur mycket 
som finns att se och göra på våra 
museer. Utställningar förnyas och byts 
ut, och programaktiviteter erbjuds varje 
vecka för olika åldrar.

Passet finns i begränsat antal och kan 
hämtas i museernas receptioner eller i 
besökscentrum.
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GROTESCO OCH MAD MEN

FAVORITPLATS I LINKÖPING:
 ”S:T LARSPARKEN ÄR TREVLIG”

EMIL BERG

DIALOG | PROFILEN 

Efter flera år som gitarrist i bandet The Majority Says står nu Emil Berg på egna ben. Och solokar-
riären har onekligen fått en smakstart. Debutsingeln ”Du swipa höger” har haft en förstaplats på 
Spotify där den spelats över 16 miljoner gånger. Dialog har träffat Linköpingsartisten och pratat om 
uppväxt, låttexter och sociala medier.

D
et är nästan fullt på 
kaféet i centrala Lin-
köping där vi slår oss 
ner vid ett bord. Runt 
omkring oss sitter 
unga hipsters, pen-
sionärer och mam-
mor med barnvagnar. 

Emil är lite hungrig efter vår fotogra-
fering ute på stan och har beställt in 
soppa. Flera av kafébesökarna verkar 
känna igen honom och slänger nyfikna 
blickar.

Genomslaget som soloartist har gått 
fort. Emils första singel ”Du swipa 
höger” släpptes i juni och blev snabbt 
en framgång hos en bred publik. I 
augusti uppträdde han till exempel i 
TV4:s program ”Sommarkrysset” från 
Gröna Lund. 

Låtens sound skiljer sig från den 
indiepop Emil har spelat tidigare. När 
han skrev låten tillsammans med Mar-
kus Videsäter var faktiskt tanken att 
låta en annan grupp spela in den. Men 
till slut ville Emil ge ut den själv.

– Då bakade jag in mer av mitt sound, 
så det finns lite indie-vibe i den. Jag 
tror att det är mixen som har gjort att 
den har blivit så stor. Den har inte bara 
spridits bland en viss grupp människor, 
säger han och tar en klunk soppa. 

Även om The Majority Says har haft 

många framgångar var Emils beslut att 
bli soloartist ett naturligt steg. Han har 
också tidigare skrivit mycket låtmaterial 
och kände att det vore kul att sjunga 
och uttrycka sig själv. 

Samtidigt har han fortfarande flera 
musikaliska samarbeten med sitt gamla 
band. Ett exempel är hans andra singel, 
”Jag kommer aldrig kunna dö med dig”, 
som han har skrivit och producerat till-
sammans med bandmedlemmen Timo 
Krantz.

Uttrycka sig själv
Att Emil skulle sjunga på svenska var 
ingen självklarhet. Men i och med låten 
”Du swipa höger” fick han lust att fort-
sätta.

– Nu tycker jag att det är sjukt roligt 
att skriva på svenska. Det blir mer 
direkt. Och jag kan plocka meningar 
och uttryck från hur jag lever. 

Fast han skriver också en del mate-
rial på engelska. En av de låtarna heter 
”Virus” och handlar om näthat.

– Jag gillar att skriva om samtida 
saker och om sociala medier; om hur 
viktiga de har blivit för ungdomar, om 
hur mycket man är i sin telefon och om 
hur man romantiserar sitt liv på nätet 
och kanske får det att verka bättre.

Emils musikintresse föddes tidigt 
under uppväxten i Rappestad.

– Jag gick på en liten skola och det 
var inte så mycket musik där. Men 
lärarna märkte att jag hade en dragning 
till musik och att jag sjöng mycket. Så 
de tipsade mina föräldrar om att jag 
borde söka musikklass. 

Sagt och gjort – Emil kom in på Folk-
ungaskolan. Där började han känna sig 
mer hemma.

– I musikklassen fanns likasinnade 
människor som delade samma grej. Det 
gjorde att jag började utvecklas. Och 
redan i femman började jag spela med 
Jonathan Lennerbrant i The Majority 
Says som gick i samma klass. Sedan 
har vi hållit ihop i olika projekt under 
uppväxten.

Replokal på Skylten
Ett annat ställe som har varit betydelse-
fullt för Emil är kulturhuset Skylten.

– Skylten var början till att spela i 
band för mig. Det var en stark känsla 
när vi fick nycklarna till replokalen där 
i högstadiet. 

– Ett annat starkt minne är när vi 
spelade förband i kaféet 2006. Det var 
första gången vi spelade på Skylten. Vi 
sa ”tänk vad häftigt när vi får spela på 
stora scenen där”. 

Emil ler åt minnet. Mycket har hänt 
sedan dess. Och nu fortsätter resan mot 
nya mål.

Från Skylten till Spotify-toppen

TEXT PER CONNING  FOTO  GÖRAN BILLESON
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D
et är åttonde året 
i rad som Musik-
hjälpen samlar 
in pengar till en 
humanitär kata-
strof. Årets tema är 
”ingen ska behöva 
fly undan klima-
tet”. Sveriges radio, 

SVT och Radiohjälpen vill lyfta fram att 
över 100 miljoner människor de senaste 
fem åren har tvingats fly på grund av 
klimatrelaterade katastrofer – till exem-
pel torka, översvämningar och kraf-
tiga skyfall. Men genom förebyggande 
arbete kan konsekvenserna av katastro-
ferna lindras och människoliv räddas.

När Musikhjälpen startade i Malmö 
2008 samlades drygt tre miljoner 
kronor in till människor på flykt. 
Sedan dess har engagemanget och den 
insamlade summan ökat för varje år. I 
Uppsala förra året drog Musikhjälpen 

in över 34 miljoner kronor till kampen 
att stoppa hiv-viruset.

Johan Jansson, Linköpings projekt-
ledare för Musikhjälpen, säger att det 
är ett riktigt stort arrangemang som 
kommer hit.

– Vi är väldigt stolta över att ha blivit 
utsedda till värdstad. Det blir 150 tim-
mar direktsändning härifrån. Så länge 
har Musikhjälpen aldrig sänt tidigare.

Engagemang viktigast
Sveriges radios projektledare Robert Frisk 
tycker att det är mycket roligt att få ta 
Musikhjälpen till ytterligare en ny stad.

– I Uppsala fick vi verkligen ett härligt 
mottagande från hela staden. Vi hop-
pas förstås att vi kan skapa ett lika stort  
engagemang i Linköping och att alla 
sluter upp.

Han säger att Musikhjälpens uppdrag 
är att lyfta fram en undanskymd huma-
nitär katastrof.

– Det handlar om att förena män-
niskors intresse för musik och deras 
engagemang för andra. För oss är inte 
det viktigaste hur mycket pengar vi 
samlar in, det viktigaste är att männis-
kor engagerar sig.

Målsättningen är att de 150 sänd-
ningstimmarna ska bidra till att öka 
kunskapen om årets tema.

– Vi vill vara folkbildande. Det är ett 
vackert ord, men det passar här, säger 
Robert Frisk.

UR och Sveriges radio har även tagit 
fram ett utbildningsmaterial för att 
hjälpa lärare att ta upp årets tema i 
sin undervisning. Materialet finns på 
webbplatsen musikhjälpen.se.

Aktiviteter i glasburen
Under de sex dagarna kommer det att 
vara liv och rörelse dygnet runt på Stora 
torget. I glasburen får programledarna 
besök av kända artister och andra 

Den 13-19 december är det dags! Då flyttar de tre programledarna Kodjo Akolor, Gina Dirawi och 
Linnea Henriksson in i en glasbur på Stora torget i Linköping för att samla ihop pengar till Radio-
hjälpen. Deras program Musikhjälpen sänds dygnet runt i P3 och SVT Play, och till stor del även i 
SVT2. Under veckan blir det dessutom spännande aktiviteter i kommunens lounge i Passagen.

TEXT PER CONNING  

Musikhjälpen    
   till Linköping

En stor publik brukar följa Musikhjälpens sändningar från glasburen.    Foto: Mattias Ahlm/Sveriges RadioKodjo Akolor, Gina Dirawi och Linnea Henriksson är årets programledare för Musikhjälpen.    Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
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Den unikt svåra flyktingsituationen i Europa 
påverkar Sverige och även Linköping. 

I jämförelse med kommuner i Skåne och Stockholm har Lin-
köping hittills tagit emot relativt få asylsökande, men mycket 
pekar på att flyktingmottagandet i Linköping kommer att 
växa.

– Vi kan inte bortse från det som händer i vår omvärld, 
utan måste vara med och ta vårt ansvar. Det kommer att 
innebära utmaningar och ansträngningar för kommunens 
organisation. Samtidigt har vi mycket kompetenta medarbe-
tare och ett bra samarbete med andra myndigheter och frivil-
ligorganisationer, säger kommundirektör Joakim Kärnborg.

I mitten av november fanns cirka 800 asylsökande i Lin-
köping, som var inskrivna i Migrationsverkets mottagnings-
system. Av dessa bodde 120 i något av Migrationsverkets 
anläggningsboenden och resten i ett eget boende, eller annat 
boende.

Att ordna boende är Migrationsverkets ansvar, även om 
kommunen har hjälpt till med att föreslå tänkbara fastigheter 
för boenden.

Utmaningen för Linköping är det stora antalet ensamkom-
mande barn. Det är barn och ungdomar under 18 år som 
kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadsha-
vare. Ensamkommande barn har samma rättigheter som barn 
som är medborgare och bofasta i Sverige. Det är alltså kom-
munens ansvar att ordna boende, tillsyn och skolgång.

I mitten av november hade cirka 400 ensamkommande 
barn kommit till Linköping, antingen på egen hand eller bli-
vit anvisade hit av Migrationsverket. Det är dubbelt så många 
kommunen räknat med för hela året.

Skolgång och boende har kommunen kunnat ordna. Men, 
det behövs fler som vill bli familjehem och kommunen behö-
ver rekrytera personal för de behov barnen har.

– Vi kan inte räkna med att detta kommer att avta under 
2016, utan tvärtom måste vi förbereda oss på att behoven 
ökar. Framför allt vill jag peka på hur viktiga frivilligorgani-
sationerna är för att vi ska lyckas ge ett bra mottagande, säger 
Joakim Kärnborg.

personer som berättar om sitt engagemang. Bland gästerna 
kan det också finnas experter på temat klimatkatastrofer, 
eller personer som själva har drabbats. Givetvis blir det även 
mycket musik.

Genom att bland annat betala för låtönskningar är publi-
ken med och samlar in pengar till Radiohjälpen.

– Sedan är det inte säkert att man får låten spelad, men det 
är ett enkelt sätt att bidra, säger Robert Frisk.

Det går även att skänka pengar genom insamlingsaktivi-
teter. Många artister stöttar också insamlingen genom att 
skänka gåvor till auktioner eller genom att starta egna insam-
lingar.

Årets tema ligger nära Linköpings kommuns mål att vara 
koldioxidneutralt 2025. Under Musikhjälpen kan alla besöka 
kommunens lounge i konsthallen Passagen på Stora torget 
och få mer information om Linköping och miljöarbetet här. 

Där blir det också många spännande aktiviteter, till exempel 
korta seminarier, artistmöten och direktsändningar.

Musik i hela landet
En ny satsning för i år är ”Vi spelar för Musikhjälpen”. Målet 
är att skapa Sveriges största konsert. Musikhjälpen har upp-
manat alla musiker, artister och band i Sverige att samlas 
under #spelarförMH15 och samtidigt ordna konserter över 
hela landet torsdag den 17 december från klockan 18.00. Alla 
som engagerar sig i satsningen kan också vara med och samla 
in pengar, till exempel genom att starta egna insamlingar via 
Musikhjälpens digitala insamlingsbössa eller skänka kvällens 
inträde.

Alla artister och band som vill vara med anmäler sitt enga-
gemang på musikhjälpen.se. Sedan går det att följa förbere-
delserna i sociala medier under hashtagen #spelarförMH15.

Av de band och artister som deltar kommer en liveakt få 
chansen att uppträda i Musikhjälpens glasbur lördag den 19 
december. Vem eller vilka det blir röstas fram av publiken 
under Musikhjälpen-veckan.

 
          Vill du veta mer?

Mer information om Musikhjälpen och hur du kan engagera 
dig hittar du på webbplatsen www.musikhjälpen.se
Se även information på Linköpings kommuns webbplats 
www.linkoping.se

!
Vill du veta mer?
Mer information om flyktingsituationen hittar du på webb-
platsen www.linkoping.se/flyktingsituationen

!

Förra året samlade Musikhjälpen in över 34 miljoner kronor. 
Foto: Oliva Mariette Borg/Sveriges Radio

”Det handlar om att förena 
människors intresse för musik
och engagemang för andra.”

 Vad kan pengarna räcka till?
•  50 kronor kan räcka till cement för att bygga grunden till  
 en säker toalett som kan stå emot översvämningar.
•  100 kronor kan räcka för att utbilda en bondefamilj i östra  
 Afrika i klimatanpassning för att kunna bruka jorden trots  
 torka och slippa flytta från gården.
•  200 kronor kan räcka till att plantera tio träd som kan vara  
 livsviktiga genom att de kan suga upp vatten vid en över- 
 svämning och hålla jorden bördig vid torka.

Källa: sverigesradio.se

Fakta om årets tema
•  Varje år drabbas nästan 200 miljoner människor av klimat- 
 relaterade katastrofer.
•  Översvämningar drabbar fler människor än vad alla andra  
 naturkatastrofer gör sammantaget.
•  Stormar är den dyraste klimatrelaterade katastrofen med  
 kostnader på över 900 miljarder dollar de senaste tjugo  
 åren.
•  Mer än en miljard människor har drabbats av extrem  
 värme och torka sedan 90-talet. Majoriteten av dem bor i  
 Afrika.
•  Förra året var det varmaste året någonsin sedan man  
 började mäta och temperaturerna fortsätter stiga.

Linköping tar ansvar i svår situation

Oviss väntan på 
asylboendet
Det är en vacker höst-
dag. På gårdsplanen 
krattar några män och 
pojkar löv. De är några 
av de asylsökande som 
bor på det evakuerings-
boende kommunen 
öppnade i november.

– Allt gick så fort. Vi fick 
veta dagen innan att det 
skulle komma en buss från 
Skåne. Vi hann precis ställa 
i ordning det viktigaste 
innan, säger Pouran Jalili, 
som är modersmålspedagog 
på kommunens utförare 
Leanlink, som driver boen-

det på Migrationsverkets 
uppdrag och bekostnad.

Kommunen har fått hyra 
boendet av en frikyrka. 
Personalen har sällskap 
av kyrkans vaktmästare 
och en väktare. De blir de 
asylsökandes kontakt mot 
yttervärlden på det ensligt 
belägna boendet. Det är ett 
så kallat evakueringsboende 
där asylsökande bara ska  
bo en kort tid.

– Eftersom de har svårt att 
ta sig härifrån på egen hand 
hjälper vi till med att handla 
in lite personliga tillhörig-
heter. Vi ser till att de som 
är sjuka eller skadade kom-
mer till vårdcentralen, säger 
Drita Jashari, modersmåls-
pedagog även hon.

Både hon och Pouran talar 

farsi och gör sig förstådda 
med de afganska kvinnor, 
som samlats med sina små 
barn i en soffgrupp. Barnen 
klättrar och klänger upp och 
ned i knäna. Flera av kvin-
norna har kommit ensamma 
med sina barn. Efter en fle- 
ra månader lång resa är de 
här i lugnet – och ensamhe-
ten. De små rummen med 

våningssängar är trånga.  
Nu prövas tålamodet. De 
undrar när de ska komma 
vidare.

– Det är flera här som inte 
mår bra psykiskt och som 
behöver en fast punkt. Vi 
pratar med dem och gör vad 
vi kan för att deras barn ska 
kunna leka och skingra tan-
karna, säger Pouran Jalili.

TEXT CLAES LUNDKVIST

TEXT OCH FOTO  CLAES LUNDKVIST

Drita Jashari och Pouran Jalili på kommunens utförare Leanlink tillsam-
mans med boendets vaktmästare Göran Benjaminsen.
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Familjeprogram
ger tips till föräldrar

Nytt sommar-
rekord

Dags att söka till  
Företagarskolan

Hjulsbroskolan har 
årets skolbibliotek

Linköpings kommun erbjuder sedan många år möjligheten att kostnads-
fritt delta i olika familjeprogram. Programmen vänder sig till föräldrar och 
ger möjlighet att träffa andra föräldrar och diskutera med dem. Du kan 
också få konkreta tips om hur du bemöter ditt barn på ett bra sätt. På 
webbsidan www.linkoping.se/familjeprogram kan du läsa mer. I januari 
hittar du information om vårens kurser där.

Nu kan du återigen söka till Företagarskolan! Planerad 
kursstart är den 16 februari. Företagarskolan vänder sig 
till både nystartade och etablerade företag som vill hitta 
nya möjligheter att utvecklas. Utbildningarna ingår i den 
kommunala vuxenutbildningen i Linköping via Kun-
skapstorget. Det innebär att det är kostnadsfritt under 
förutsättning att du fyllt 20 år och är skriven i Linkö-
pings kommun. Mer information hittar du på webbplat-
sen www.foretagarskolan-linkoping.se

 
Återigen slog antalet gästnätter i Linköping rekord 
under sommarmånaderna. Under juni, juli och augusti 
genomfördes totalt över 152 000 gästnätter på Linkö-
pings hotell, stugor och vandrarhem enligt Statistiska 
centralbyrån.
   Starkast var juli månad då nära 59 000 gästnät-
ter genomfördes. Tillväxten uppgick till 15 procent 
jämfört med samma månad föregående år. I juni ökade 
gästnätterna med cirka sex procent och i augusti med 
cirka fem procent. Den totala tillväxten för sommarmå-
naderna var nio procent.
   – Tillväxten visar att Linköping allt tydligare även 
positionerar sig som sommardestination. Det är utan 
tvekan juli som är den starkaste månaden, då vi har 
lika många gästnätter som vi exempelvis har om vi 
slår ihop december och januari, säger Jörgen Nilsson, 
turismchef på Visit Linköping. 

är året då Linköping ska vara 
en koldioxidneutral kommun. På 
webbplatsen www.linkoping.se 
kan du läsa både om kommu-
nens miljöarbete och om vad 

du kan göra för miljön i ditt vardagsliv. Välj rubriken ”Miljö & hälsa” och 
därefter ”Hållbara Linköping”.

Fokusbibliotekarie Liselott Drejstam med diplom.

 
Linköpings kommun och Hjulsbroskolan har fått utmärkelsen Årets skolbibliotek 
vid en ceremoni på Skolforum i Stockholm. Även Katedralskolan var nominerad till 
priset.
   Utmärkelsen kommer efter flera års arbete i Linköpings kommun och i Hjulsbro-
skolan. Linköping har idag 19 så kallade fokusbibliotek. De är bemannade med 
fackutbildade bibliotekarier och lärare med uppdrag att stödja eleverna i deras lit-
teraturval. Till våren finns cirka 24 fokusbibliotek.

2025

– Om någon har en idé, har något att 
säga eller vill göra ett event, då är det 
oss ungdomsombud man ska vända 
sig till. Vi kan vägleda unga vidare 
eftersom vi har kontaktpersoner. Sedan 
gör vi det även enklare för politiker 

och tjänstemän att veta vad ungdomar 
tycker och känner, säger Amanda.

Kommunen har två ungdomsombud 
som bland annat kan hjälpa till om du 
vill arrangera ett evenemang med hjälp 
av ungdomschecken. Den kan ge ett 

bidrag på upp till 10 000 kronor och 
kan sökas av unga mellan 13 och 25 år.

– Det har gjorts allt från nattfotbolls-
turneringar till konserter. Vill man göra 
något för ungdomar och har en bra idé 
- men som kanske kostar mycket - då 
kan man absolut ta hjälp av ungdoms-
checken.

Ungdomsombuden har kontakt med 
Linköpings ungdomar på flera olika 
sätt, till exempel genom sociala medier 
eller genom olika event.

– Ung Dialog är ett exempel där 
vi bjuder in gymnasieelever. De får 
komma och prata med politiker och 
ställa frågor. Ibland går vi även ut till 
skolor för att prata.

Samhällsintresse
Det var i augusti som Amanda Ramidh 
började arbeta som ungdomsombud. 
Det ska hon göra i ett år. I våras tog hon 
studenten från samhällsvetenskapliga 
programmet på Folkungaskolan. 

Det var hennes samhällsintresse som 
fick henne att söka tjänsten som ung-
domsombud.

– Jag har varit engagerad i ungdoms-
förbund och det har alltid funnits 
massor av frågor som har intresserat 
mig. Det kan till exempel handla om 
alla människors lika värde, antirasism, 
feminism - jämlikhet och jämställdhet.

När det gäller framtidsplanerna har 
hon tankar på att arbeta som psykolog.
På fritiden njuter hon gärna av det 
lediga livet genom att vara med vänner, 
träna, resa, gå ut och äta eller gå på bio.

Amanda Ramidh, 19 år, är Linköpings kommuns nyaste ungdomsombud. Hennes uppdrag är att 
fungera som en länk mellan ungdomar, politiker och tjänstemän.

Vill du veta mer?
På www.linkoping.se/ung kan du 
läsa mer om hur ungdomar kan på-
verka i Linköping. Där finns också 
kontaktuppgifter till ungdoms-
ombuden och en länk till deras 
Facebook-sida.

!

Ungdomsombudet Amanda Ramidh kan bland annat hjälpa unga som vill arrangera egna evenemang. 

TEXT PER CONNING  FOTO  GÖRAN BILLESON

Hon hjälper unga att påverka
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Lättläst
 på biblioteket

På bibliotekets avdelning ”Läsa på olika sätt” finns till exempel talböcker, lättlästa böcker, punktskrift och storstilsböcker. Från vänster syns biblioteka-
rien Kristina Lundwall, låntagarna Antoine Sabbagh och Sonja Erlingborn, bibliotekarien Anna Fahlbeck och Kristina Edlind som är högläsare för äldre.

Har du eller någon anhörig svårt att läsa texter?  
Då kan det finnas bra lösningar på bibliotekets 
avdelning ”Läsa på olika sätt”. Nyligen utsågs  
Linköpings stadsbibliotek till bästa lättlästa  
bibliotek 2015.

nder en ceremoni med sång, 
tal och tårta fick Linköpings 
stadsbibliotek den 9 september 
ta emot utmärkelsen som bästa 
lättlästa bibliotek 2015. En stor 
skara besökare hade samlats i 
bokhallen för att hylla vinna-
ren, som utsågs av Myndigheten 
för tillgängliga medier. Bibliote-

karierna Anna Fahlbeck och Kristina Lundwall som 
arbetar med stadsbibliotekets tillgängliga medier 
fick ta emot ett diplom. Dessutom bestod priset av 
10 000 kronor att använda till läsfrämjande aktivi-
teter.

– Det var jätteroligt att få den här utmärkelsen, 
säger Anna och Kristina när Dialog besöker bibliote-
ket några veckor senare.

Att få detta pris har varit deras mål i tre år. Under 
den tiden har biblioteket byggt ut avdelningen för 
tillgängliga medier och gett den en bättre plats. Nu 
finns skylten ”Läsa på olika sätt” väl synlig på en 
stor, grön vägg. Under skylten finns hyllor med till 
exempel talböcker, lättlästa böcker, punktskrift och 
storstilsböcker. Här finns också sittplatser och ett 
rum för högläsning och samtalsgrupper.

– Dessutom ligger avdelningen nära informatio-
nen. Det är viktigt för våra besökare så att de lätt 
kan få hjälp. Vi ordnar även olika evenemang, till 
exempel en bokmässa på våren, berät-
tar Anna Fahlbeck.TEXT PER CONNING  FOTO GÖRAN BILLESON

U
Bibliotekarierna Kristina Lundwall och Anna Fahlbeck.
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En del av avdelningen kallas ”Ny i 
Sverige” och riktar sig till den som vill 
lära sig svenska. En person som gärna 
använder dessa böcker är Antoine Sab-
bagh. Han kommer från Syrien och 
har varit i Sverige i ungefär 1,5 år. Först 
trodde han att lättlästa böcker bara var 
korta noveller eller böcker för barn. 
Men sedan fick han hjälp att hitta 
tjockare böcker som är återberättade på 
ett enkelt språk.

– Det finns många lättlästa böcker 
här, till exempel ”Hundraåringen” eller 
”Anna, Hanna och Johanna”. Så jag 
började med dem. Och jag började på 
en bokcirkel förra året som är intres-
sant. Först läste vi tunnare böcker och 
sedan tjockare som ”Utvandrarna”, 
säger han.

I januari startar nya bokcirklar för 
den som är ny i Sverige. Cirklarna kall-
las ”Lättläst på biblioteket” och där 
får deltagarna läsa och prata på lätt 
svenska. Den som vill vara med kan 
kontakta biblioteket. I slutet av artikeln 

hittar du kontaktuppgifter.
På avdelningen ”Ny i Sverige” finns 

också en hylla med ”mycket lättlästa 
böcker”. Där står böckerna med framsi-
dorna synliga. De flesta böcker har en 
tillhörande ljudskiva. Men hjälp av den 
kan läsaren lyssna på hur orden i texten 
ska uttalas.

Talböcker
En annan person som gärna använder 
bibliotekets tillgängliga medier är Sonja 
Erlingborn. Med åldern har hon fått 
nedsatt syn.

– Jag började med att läsa böcker med 
stor stil, men så gick inte det heller. Nu 
använder jag talböcker och Daisy-spe-
lare, säger hon.

Med hjälp av en Daisy-spelare kan 
man enkelt hoppa till olika ställen i tal-
boken. Det går även att spara bokmär-
ken och att starta på samma ställe nästa 
gång man lyssnar. 

Det finns fler sätt att läsa en talbok, 
till exempel genom en dator, mobilte-
lefon eller surfplatta. En del talböcker 
innehåller både tal och text. 

Alla som har en läsnedsättning har 
rätt att låna talböcker. En läsnedsätt-
ning kan till exempel vara dyslexi, 
synnedsättning eller långtidssjukdom. 
Man behöver inte visa något intyg eller 
säga till biblioteket varför man vill låna 
en talbok.

En skillnad mellan en talbok och en 
ljudbok är att en ljudbok är en kom-
mersiell produkt som ofta har talats  
in av en skådespelare. Talboken produ-
ceras däremot med offentliga medel  

”Nu använder jag             
      talböcker och 
     Daisy-spelare.”

Antoine Sabbagh har hittat många lättlästa böcker på avdelningen ”Ny i Sverige”.Kristina Edlind är högläsare för äldre på Aspens servicehus. Dit brukar hon ta 
med sig framför allt lättlästa böcker och kortversioner av böcker.

för personer med läsnedsättning.
Sonja Erlingborn använder även ett 

synhjälpmedel med en kamera och en 
skärm för att förstora papper eller tid-
ningsartiklar.

– Men det är lite jobbigt att sitta där 
och läsa i flera timmar. Därför är talbo-
ken fantastiskt bra. Jag får även en för-
teckning på nya böcker som har lästs in 
varje månad, det tycker jag är väldigt bra.

Bibliotekarien Kristina Lundwall berät-
tar att det går att få talböcker hemskick-
ade gratis. Dessutom finns det en telefon-
tid för den som vill få mer information 
om talböcker. Tiden är tisdagar klockan 
10-14 och telefonnumret är 20 66 05.

– Då kan man ringa och prata med 
samma bibliotekarier varje gång, säger 
hon.

Högläsare
Ytterligare en person som använder bib-
liotekets tillgängliga medier är Kristina 
Edlind. Det gör hon i egenskap av hög-
läsare på Aspens servicehus. Dit brukar 

hon ta med sig framför allt lättlästa 
böcker och kortversioner av böcker.

– Det har jag gjort sedan i januari.  
Jag kom dit första gången i december 
2014 och berättade om mig och om 
projektet. Vi pratade om vad de hade 
för önskemål och tankar. Nu läser jag 
där varannan torsdag, säger hon.

Bibliotekarien Kristina Lundwall 
säger att den insats som Kristina Edlind 
och andra volontärer gör är mycket 
uppskattad. Högläsningen ingår i ett 
nationellt projekt som heter Läskraft. 
För den som är intresserad av att bli 
högläsare startar en kurs för detta till 
våren. I slutet av artikeln hittar du kon-
taktuppgifter till biblioteket om du vill 
anmäla ditt intresse.

Läsning för barn
En annan viktig målgrupp för bibliote-
ket är barn. För dem finns till exempel 
Äppelhyllan med medier som kan läsas 
med ögon, öron eller fingertoppar. På 
söndagar ordnas även sagostund med 

tecken som stöd. Tecken som stöd 
används för hörande barn med språk-
störning eller försenad språkutveckling, 
men kan också användas som allmän 
språkstimulering. Sagostunden hålls av 
logopedstudenter och riktar sig till barn 
från tre år, både de som kan lite tecken 
och de som är nybörjare.

Vill du veta mer?
På webbplatsen www.linkoping.se/
bibliotek hittar du mer information. 
Välj rubriken ”Läsa på olika sätt” i 
vänsterspalten. 
Huvudbiblioteket ligger på Östgöta-
gatan 5. Du kan kontakta biblioteket 
på telefon 013-20 66 01 eller via 
e-postadressen:
stadsbiblioteket(at)linkoping.se  
Ersätt (at) med @ i adressen ovan när 
du skickar e-post.
Det finns även tillgängliga medier på 
andra bibliotek.

!

Sonja Erlingborn har nedsatt syn och använder talböcker. Hon har bland annat beställt hem nobelpristagaren Svetlana 
Aleksijevitjs senaste bok.



KOMMUN | DIALOG

26 | DIALOG | 04 | 15 | linkoping.se  linkoping.se | 04 | 15 | DIALOG | 27 

Kontakta kommunen: Ring växeln 20 60 00 
Mer information finns på kommunens webbplats linkoping.se 

Elias Aguirre (S)
Kommunalråd
Mobil: 0725-84 73 10

Helena Balthammar (S)
Borgmästare
Mobil: 0725- 82 80 69

Birgitta Rydhagen (MP)
Kommunalråd 
Mobil: 0703-21 22 94

Catharina Rosencrantz 
(M)
Kommunalråd
Mobil: 0706-19 71 82

Muharrem Demirok (C)
Kommunalråd 
Mobil: 0736-75 76 79

Andreas Ardenfors (KD)
Kommunalråd
Mobil: 0725-74 00 13

Jessica Holmqvist  (V) 
Gruppledare
Arbete: 20 71 85

Jonas Andersson (SD)
Gruppledare
Mobil: 0722-40 07 28

Karin Granbom-Ellison 
(FP)
Kommunalråd
Mobil: 0725-82 81 74

Kristina Edlund (S)
Kommunalråd
Mobil: 0722-40 07 40

Daniel Andersson (FP)
Kommunalråd
Mobil: 0722-40 07 71

Mikael Sanfridson (S) 
vik. kommunalråd
Mobil: 0702-91 98 11

Paul Lindvall (M)
Kommunalråd
Mobil: 0702-11 44 82

Jakob Björneke (S)
Kommunalråd
Mobil: 0702-43 81 45

Nils Hillerbrand (MP)
Kommunalråd
Mobil: 0703-62 62 40

Christian Gustavsson (M)
Kommunalråd
Mobil: 0702-19 05 97

Så styrs Linköpings 
kommun

Kommunalråd och gruppledareBorgmästare

För mandatperioden 2015–2018 styrs Linköpings kommun av 
Koalition för Linköping, som består av Socialdemokraterna,  
Miljöpartiet och Folkpartiet.  
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande försam-
ling. I kommunfullmäktige sitter 79 folkvalda politiker från åtta 
partier. Fullmäktige tar beslut om övergripande frågor som budget 
och kommunalskatt.  Kommunen har elva nämnder. Nämnderna 
fattar beslut om den löpande verksamheten inom sina områden.

Du kan också kontakta dina politiker genom att mejla: 
förnamn.efternamn@linkoping.se

Koalition för Linköping
Helena Balthammar (S) borgmästare, kommunfullmäktiges ordfö-
rande. Ansvarar för bland annat demokrati-, trygghets- och 
stadsdelsutvecklingsfrågor samt internationella kontakter.

Kristina Edlund (S) kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd. 
Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet, samord-
ningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finans-
verksamhet, näringslivsfrågor.

Jakob Björneke (S) kommunalråd, samordningsansvar för bland annat 
skol- och förskoleverksamhet samt kultur- och fritidsfrågor.

Elias Aguirre (S) kommunalråd, samordningsansvar för bland annat 
samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande samt gator och 
vägar.

Mikael Sanfridson (S) vikarierande kommunalråd, samordningsansvar 
för bland annat äldreomsorg, omsorg och sociala frågor.

Nils Hillerbrand (MP) kommunalråd, förste vice ordförande i kom-
munstyrelsen. Samordningsansvar för miljö- och klimatfrågor, 
naturvård och landsbygdsutveckling.

Birgitta Rydhagen (MP) kommunalråd, ansvarar för idéburen sektor.

Daniel Andersson (FP) kommunalråd, ansvarar för personalfrågor. 

Karin Granbom Ellison (FP) kommunalråd, samordningsansvar för bland 
annat gymnasieskolan samt arbetsmarknads- och integrations-
frågor.
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Välkommen till  
Medborgarkontoret

All vägledning  
på ett ställe
Vi hjälper dig att  
hitta rätt i samhället

•  Bostadsinformation  
•  Budget- och 
 skuldrådgivning 
•  Konsumentvägledning 
•  Samhällsinformation
•  Stadsdelssamordning

•  Tomtförmedling

På Medborgarkontoret finns också: 

Arbetsförmedlingen • Arkitektrådgivning 
Byrån mot diskriminering • Juridisk råd-
givning • Resurspoolen • Turistservice  

Äldrelots

Linköpings kommun
linkoping.se/medborgarkontor

Medborgarkontor City I Stadsbiblioteket, tel 013-20 66 70

Medborgarkontor Skäggetorp Skäggetorps centrum, tel 013-20 84 19, 013-20 89 69

i Linköping!
Fira Nyår

Linköpings officiella nyårsfirande

31 DECEMBER 
17:00

BORGGÅRDEN

Linköpings kommun
linkoping.se

i Linköping!
Fira Nyår

Linköpings officiella nyårsfirande

31 DECEMBER 
17:00

BORGGÅRDEN

Linköpings kommun
linkoping.se
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Linköpings kommun har elva geografiska utskott. 
I de olika utskotten sitter kommunpolitiker med 
plats i kommunfullmäktige. Utskotten inrättades 
1992 för att underlätta för kommunens invånare 
att få kontakt med politiker och tjänstemän. Dess-
utom ska utskotten ge de förtroendevalda möjlig-
heten till en dialog med Linköpingsborna i de olika 
områdena. Välkommen att ta kontakt med dina 

lokala politiker om frågor i din kommundel. På 
kommunens webbplats www.linkoping.se 

hittar du mer information om de geogra-
fiska utskotten. Klicka på rubriken A-Ö 

överst på sidan. Välj därefter G och 
Geografiska utskott.

Linköpings
geografiska utskott

Vreta Kloster
Ulf Lindh (S), ordförande, 0768-06 38 65
Mikael Larsson (C), vice ordförande, 0706-07 00 95

Väst
Kim Öhman (S), ordförande, 0703-27 92 73
Elmer Jansson (M), vice ordförande, 0733-85 27 46

Vårdnäs
Rebecka Hovenberg (MP), ordförande, 0732-544116
Lars Vikinge (C), vice ordförande, 0705-54 31 25

Åkerbo
Mari Hultgren (S), ordförande, 0703-795672
Fredrik Lundén (M), vice ordförande, 0708-536090

Lambohov
Ranko Simic (S), ordförande, 0704-41 42 97
Magnus Engström (KD), vice ordförande, 0708-86 50 04

Ryd
Ali Hajar (S), ordförande, 0704-45 26 74
Liselotte Fager (KD), vice ordförande, 20 70 37

Skäggetorp
Almaz Abdulla (S), ordförande, 0706-27 06 17
Stefan Erikson (M), vice ordförande, 0707-68 32 90

Centrala
Claes Almén (FP), ordförande,  0734-125724
Rutger Starwing (M), vice ordförande, 0705-16 41 25

Berga
Thomas Bystedt (FP), ordförande, 0707-71 11 00
Anna Steiner Ekström (M) vice ordförande, 0703-15 37 97

Johannelund
Ellen Aguirre (S), ordförande, 0703-65 02 78
Anna Bergdahl (M), vice ordförande, 0709-55 72 41

Landeryd
Johan Bergstedt (MP), ordförande, 0727-07 09 29
Rolf Edelman (M), vice ordförande, 0704-4 877 44 
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11Du kan också kontakta din politiker genom att 
mejla förnamn.efternamn@linkoping.se
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