Koalition för Linköpings övergripande mål 2015-2018
1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
Linköpings kommun ska skapa förutsättningar för ökad sysselsättning för personer där
förutsättningarna för att komma in på arbetsmarknaden är särskilt utmanande. Fler
linköpingsbor ska nå egen försörjning.
2. En kommun med ett växande näringsliv
Linköping ska vara en motor för regionens näringslivsutveckling och arbeta aktivt för och
värna om både det näringsliv som finns idag och för att nya företag och branscher etableras
här. Goda förutsättningar ska finnas för att fler företag ska kunna starta, växa och anställa.
Linköping ska också ligga i framkant när det gäller att skapa förutsättningar för nya, gröna
jobb. Samverkan mellan kommunen och universitetet ska stärkas i syfte att förbättra
näringslivsklimatet och skapa nya och växande företag.
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
Alla barn och ungdomar ska ges likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen och sin fulla
potential. Kommunen ska verka för att utjämna uppväxtvillkoren för barn och ungdomar och
ge möjlighet till en trygg miljö från förskola till gymnasium. I Linköping ska det finnas en
mångfald av pedagogiska inriktningar och utbildningsutbud. Skolan ska fungera som en
mötesplats för personer med olika bakgrunder och erfarenheter Linköpings kommun ska ha
en nära och strukturerad samverkan med universitetet i syfte att höja kunskapsresultaten.
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
Alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och till en meningsfull
tillvaro med inflytande över sin vardag. Linköpingsborna ska ha god tillgång till ren luft,
rent vatten och en giftfri miljö. Den som är i behov av stöd och hjälp ska kunna få det
enkelt. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska utmärkas av trygghet, hög kvalitet, ökat
självbestämmande för den enskilde och goda villkor för personalen.
5. En ekologiskt hållbar kommun
Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025 och
medborgana ska aktivt delta i arbetet. Linköping ska ligga i framkant för gröna lösningar på
klimatutmaningarna och i utvecklingen av miljöteknik. Värdefulla naturområden ska säkras
och kommunen ska aktivt arbeta för att bevara den biologiska mångfalden. Den täta staden,
med park- och rekreationsområden, är den hållbara staden.
6. Fler bostäder för en växande kommun
Cykel-, gång- och kollektivtrafik ska prioriteras vid planering. Förutsättningar ska skapas för
att kunna möta den kraftiga befolkningsökningens efterfrågan av bostäder. Linköping
kommun ska planera för att fler bostäder byggs samt bygga nya bostäder i egen regi i syfte
att minska boendesegregationen och förtäta staden. Nya och befintliga stadsdelar och orter
ska utvecklas så att de är attraktiva, hållbara och möter alla invånares olika behov.

7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
Oavsett var i kommunen man bor ska man ha möjlighet att påverka och bidra till Linköpings
utveckling. Jämlikheten ska öka och alla invånare ska kunna känna trygghet, såväl socialt som
ekonomiskt. Sociala insatser ska vara förebyggande, ha barnen i fokus samt bygga på
samverkan, helhetssyn och långsiktighet.
8. En kreativ kommun
Ett varierat kultur- och fritidsutbud som riktar sig till alla Linköpingsbor ska finnas i
kommunens olika stadsdelar och orter och även locka besökare. I Linköping ska det finnas en
god samverkan mellan kommun och föreningsliv. Alla barn och unga ska kunna ta del av ett
rikt och meningsfullt fritids- och kulturliv samt möjligheten att skapa själva.
9. En kommun med bra arbetsvillkor
Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och
stolthet, har inflytande och delaktighet. Innovativt arbete ska främjas för att för utveckla
verksamheterna och stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunens
arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där
medarbetare behandlas lika och ges lika möjligheter att utvecklas. I Linköpings kommun ska
medarbetarna ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.
10. En ekonomiskt hållbar kommun
Linköpings kommun ska präglas av ansvarstagande i såväl goda tider som i stunder av
finansiell oro och ska ha god ordning på ekonomin. Det skapar handlingsutrymme på både
kort och lång sikt. Kommunkoncernen ska ha en långsiktig tillväxt i balans. Framtida
kommuninvånare ska tillförsäkras en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service
och anläggningar. Verksamheter inom kommunkoncernen och externa utförare ska vara
ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt
Linköpings kommun ska vara en framträdande aktör regionalt, nationellt och internationellt
och driva frågor för kommuninvånarnas bästa.

