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Så blir du mer 
energismart



Linköping är en internationell stad med många företag som har 
kunder och ägare i andra länder. Här finns också forskare från 
världens alla hörn. Linköpings kommuns vänorter och systerorter 
stärker de internationella relationerna. Utbytet som vi har ska öka 
kunskapen. Det finns ett stort intresse av att samarbeta med 
Linköpings kommun internationellt. Många återkommer till hur 
långt vi kommit med lösningar för en hållbar utveckling inom 
forskning och teknik. Men även till den teknikhöjd många företag 
har i kommunen och regionen.

Palo Alto som ligger i Silicon Valley i USA är Linköpings systerort 
sedan 30 år tillbaka. För några veckor sedan besöktes Palo Alto 
av Linköpings kommun och sju företag för att lära mer om feno-
menet kring Silicon Valley och hur vi kan stärka samverkan mellan 
Linköping och Palo Alto – två städer med hög teknikhöjd bland 
företagen. I Palo Alto grundades Linkedin, Google och Facebook 
och det är intressant att ta del av deras tillväxtresor. Palo Altos 
största utmaningar var kompetensförsörjning, utmaningar som 
möter företagare även i Linköping. Palo Alto och företagen där 
sökte kompetensen runt om i USA och i resten av världen. En av 
de företagare vi träffade där var Linköpingbördiga Elin Elkehag 
som startat företaget Stilla i San Francisco. Hon har tagit fram en 
larmdosa för handväskan med koppling till mobilen. Att få ta del av 
hennes resa, som inte är helt olik en företagares resa i Linköping 
– med produktutveckling och marknadsundersökning för att nå 
framgång med sin produkt – var mycket intressant.

Det finns mycket att lära av internationella samarbeten och det är 
alltid en ögonöppnare att se likheterna som finns mellan städer 

som Palo Alto och Linköping. Stöd till företag ser inte helt olika ut. 
Initiativet som Linköping har tagit med nystartade Företagsservice 
för att underlätta för företagens frågor i Linköpings kommun kan 
man också se varianter på i Palo Alto. De ger information och svar 
på företagens frågor från flera förvaltningar samtidigt. Det är ett av 
de initiativ som tagits i Linköpings kommun för att ge företag stöd 
och underlätta deras kontakter med kommunen.

Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommun-

styrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill 

 stimulera till kontakt mellan Linköpingsborna och 

deras förtroendevalda.

Det är också möjligt att läsa Dialog genom att gå in 

på www.linkoping.se/dialog 
Adress: Tidningen Dialog, 

Kommunledningsförvaltningen,                      

Linköpings kommun, 581 81 Linköping 

Tryck: Sörmlands Printing Solutions AB 

Distribution:  Dialog delas ut av Malmixx Projekt 

AB. Om du inte har fått tidningen, ring 013-473 17 

80 eller skicka e-post till sdr524@sdr.se  

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 2018:  Nr 1: 24 mars

Nr 2: 10 november

 

Redaktionskommitté:  
Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd.    

Det ena består av gruppledarna för samtliga 

politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra  

av tjänstemän från kommunorganisationen.     

Redaktion: 
Sonja Sandbacka, ansvarig utgivare, 013-26 27 63

Per Conning, redaktör/journalist, 013-20 64 20

Monika Magnusson, layout/redigering, 

013-20 68 58

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

På omslaget: 
Energi- och klimatrådgivarna Linnéa Gunnarsson 

Knutsson och Robert Klasson.

Foto: Staffan Gustavsson

Din tidning från Linköpings kommun
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Det var i slutet av januari som Före-
tagsservice startade. Istället för att 
företagen själva ska ta reda på vilka de 

behöver prata med hos kommunen så 
ska Företagsservice ge samordnad infor-
mation och svara på frågor.

Linköpings kommuns näringslivs-
direktör Pia Carlgren är glad över att 
kommunen nu kan erbjuda en tydlig 
väg för både befintliga företag och för 
dem som planerar att etablera sig eller 
starta en ny verksamhet.

– Jag hoppas att företagen ska känna 
att vi lagt i en ännu högre växel för att 
kunna erbjuda dem den bästa servicen, 
säger hon.

På Företagsservice finns företagslotsar 
från olika förvaltningar som kan svara 
på frågor. Anna Boholm är gruppchef. 
Hon säger att frågorna kan handla om 
allt från alkoholtillstånd, markupp-
låtelse och bygglov till var det finns 
lediga lokaler och vilka möjligheter det 
finns att växa som företag i Linköping. 

– Vi kan också lotsa rätt till andra 
aktörer som erbjuder företagsstöd, till 
exempel Almi och Nyföretagarcentrum, 
säger hon.

Linköpings kommun har på senare 
tid gjort satsningar på att förstärka ser-
vice och bemötande för företagen.

– Jag hoppas att nya Företagsservice 
kommer att förenkla för alla företagare 
som behöver komma i kontakt med 
kommunen av olika anledningar, säger 
kommunstyrelsens ordförande Kristina 
Edlund (S).
Mer information finns på webbplatsen
www.linkoping.se/foretagsservice

Utsläppen av koldioxid från 
kommunkoncernens transpor-
ter har minskat med 40 pro-
cent mellan 2010 och 2016.

Siffrorna kommer från kommun-
koncernens energi- och klimat-
redovisning 2016. Där framgår 

också att koldioxidutsläppen från ener-
gianvändningen i kommunala byggna-
der har minskat med 30 procent mellan 
2009 och 2016.

– Hela kommunkoncernen jobbar för 
att vi ska nå målet om ett koldioxid-
neutralt Linköping 2025. Det här känns 

mycket inspirerande. Nu gäller det att 
vi fortsätter i samma takt även kom-
mande år, säger miljökommunalråd 
Rebecka Hovenberg (MP).

Minskningen av koldioxidutsläpp 
från kommunala byggnader skedde 
framförallt under 2016 och beror på att 
Tekniska verken tog en ny kraftvärme-
panna i drift – Lejonpannan. Mellan 
2009 och 2016 sjönk energianvänd-
ningen i kommunala byggnader med 
åtta procent.

Koldioxidutsläppen från transporter 
minskade med 40 procent mellan 2010 
och 2016, från 279 kg till cirka 160 kg 
per anställd och år. Mellan 2015 och 

2016 minskade utsläppen från flygresor 
med mer än hälften. Flygresor står i dag 
för 14 procent av utsläppen. Bilresor 
står fortfarande för huvuddelen av 
utsläppen, cirka 80 procent.

I juni 2013 antog kommunfullmäk-
tige en ny resepolicy. I resepolicyn 
ingår att alla fordon som köps eller lea-
sas av Linköpings kommun primärt ska 
drivas på biogas eller el. 

Resepolicyn har kompletterats med 
en grön resplan för arbetspendling 
och tjänsteresor. Den innebär att den 
som reser i tjänsten ska välja den mest 
miljöanpassade, kostnadseffektiva och 
trafiksäkra lösningen. 
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Utsläppen har minskat

Liten ökning av 
övernattningar

Utbildning stärker
familjehem

Lär dig mer om 
solenergi

Företagens nya 
kontaktväg
Nystartade Företagsservice ska fungera som en väg in i Linkö-
pings kommun när det gäller företagsfrågor.

Linköping är så mycket mer än 
bara innerstad. Nu kan du hjälpa 
kommunens plankontor att ta 
fram en plan för att utveckla det 
område som kallas ytterstaden. 
Vad gillar du och vad saknar 
du där du bor, jobbar eller går 
i skolan? Fyll i enkäten som du 
hittar på linkoping.se/ytterstaden 
senast den 30 april.
   Dina åsikter hjälper Linköpings 

kommun i arbetet med att ta 
fram en utvecklingsplan för yt-
terstaden, som ska bli ett tillägg 
till översiktsplanen för staden 
Linköping. Har du frågor, kon-
takta Miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningens kundtjänst 
telefon: 013-20 64 00, e-post: 
moskundtjanst(at)linkoping.se
Ersätt (at) med @ i adressen 
ovan när du skickar e-post.

Är du intresserad av att produ-
cera egen el från solen? Då är du 
välkommen att få information om 
solenergi vid tre informations-
kvällar i vår. Det blir föreläsning 
av en expert på solenergi och 
möjlighet att ställa frågor till Lin-
köpings kommuns energi- och 
klimatrådgivare. 
Här kan du se tider och platser 

för informationskvällarna: 
16 april: Slaka skolas skolrestau-
rang klockan 18.00
17 april: Ljungsbro skolas skol-
restaurang klockan 18.00
18 april: Linghem, Himnaskolans 
skolrestaurang klockan 18.00
   På sidan 6 kan du läsa mer om 
energi- och klimatrådgivningen i 
Linköpings kommun.

TYCK TILL OM  
YTTERSTADEN

Ytterstaden. Bor, jobbar eller går du i skolan i något av områdena? Gå in på linko-
ping.se/ytterstaden och fyll i enkäten.

2017 bjöd på en liten ökning i antalet gästnätter på hotell, 
stugor och vandrarhem i Linköping. Det visar preliminär 
statistik från Statistiska centralbyrån. 
   Totalt genomfördes 490 730 gästnätter och tillväxten 
uppgick till 0,3 procent. Antalet svenska övernattningar 
minskade med en procent och antalet utländska övernatt-
ningar ökade med fyra procent. Totalt uppgick antalet över-
nattningar genomförda av svenskar till 382 278 och antalet 
utländska övernattningar till 108 452.
   – Under juli och augusti när vi har som flest övernattningar 
i Linköping tappade vi lite i jämförelse med 2016, säger Jör-
gen Nilsson, affärsutvecklingschef på Visit Linköping & Co.
   – Däremot gick vi exempelvis starkt i mars och framförallt 
i september när affärsresandet drog igång, samtidigt som vi 
hade flera större kongresser och möten på Linköping Kon-
sert och kongress och bo- och samhällsexpot i Vallastaden.
   Antalet gästnätter i Linköping ökade för fjortonde året i rad.
  

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte 
kan bo kvar hemma. Barnet kan då behöva flytta till en ny 
familj, ett familjehem.
   Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem. 
Därför är det viktigt att Linköpings kommun rustar sina 
familjehem och ger dem verktyg för deras viktiga uppdrag. 
   Som nytt familje- eller jourhem erbjuds man en grund-
utbildning. Sedan 2014 använder Linköpings kommun 
Socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”. Sedan 
hösten 2017 kan kommunen även erbjuda en vidareutbild-
ning för familje- och jourhemmen, nämligen Connect som 
Mattias Eriksson, Agneta Ögren och Ann-Charlotte Forsén 
på Socialförvaltningen är certifierade utbildare i. Connect är 
ett strukturerat program med fokus på anknytning och målet 
att stärka familjehemsföräldern i sin roll.
   Är du intresserad av att bli familjehem? Läs mer på 
www.linkoping.se/frivilligcentrum

personer kommer att bo i Linköpings kommun i höst, 
enligt en befolkningsprognos från kommunens 
Statistik och utredningar. Vid årsskiftet bodde  
158 520 personer i kommunen. Folkmängden i  
kommunen ökade med 2 703 personer under 2017. 

160 000
Anna Boholm är gruppchef för Företagsservice. Foto: Emmilie Engström
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TEXT PER CONNING FOTO  STAFFAN GUSTAVSSON

Vill du sänka dina energikostnader och samtidigt göra en 
insats för miljön? Då kan du få nyttiga tips från kommunens 
energi- och klimatrådgivning. 
– Vi svarar på frågor om allt från kylskåp och julgransbe-
lysningar till transporter och uppvärmningssystem, säger 
Robert Klasson.

L
inköpings kommuns energi- och klimatrådgivare heter Linnéa 
Gunnarsson Knutsson och Robert Klasson. De kan ge tips till 
såväl privatpersoner som till företag och organisationer. Ingen 
fråga är för stor eller för liten, och tjänsten är både kostnadsfri 
och opartisk. 

Rådgivningen spelar också en viktig roll för kommunens mål om ett kol-
dioxidneutralt Linköping år 2025.

– Kommunen kan ju göra en del i sin verksamhet, men det handlar också 
om vad invånarna och företagen gör, säger Linnéa.

BLI
MER
ENERGI-
SMART

Energi- och klimatrådgivarna Linnéa Gunnarsson 
Knutsson och Robert Klasson kan ge information 
om solceller (på bilden en bärbar panel), energi-
smarta transporter och mycket annat.
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”Ungdomspodden” som star-
tades i juni 2017 är nu inne på 
sin andra säsong.  
   – Vi har fått fler lyssnare än 
vad vi hade räknat med, säger 
ungdomsombudet Anjelica 
Johansson.

Det har snart gått ett år sedan ”Ung-
domspodden” sändes för första gången. 
Tanken var från början att det skulle 
publiceras två nya avsnitt i månaden, 
men ganska snart bestämde sig Anjelica 
Johansson och Albin Adell Sjöberg, 
ungdomsombud på Linköpings kom-
mun, att öka produktionen.

– Intresset blev större än förväntat, 
så efter femte programmet bestämde vi 
att köra ett avsnitt i veckan istället. Det 
är jätteroligt att podden har blivit så 
populär, säger Anjelica Johansson och 
berättar att de har närmare 100 lyss-
nare per vecka. 

– Det är främst ungdomar från Lin-
köping, men vi har även lyssnare från 
andra delar av Sverige och världen. 
England, Polen, USA och Australien 
är några exempel. En vecka hade vi 25 
personer från Cypern som lyssnade på 
podden. Fast vi har tyvärr ingen förkla-
ring till varför, men det är ju lite kul.

Lokala profiler
Syftet med podden är att nå ut till 
ungdomar i Linköping. Lokala profiler 
bjuds in till programmet för att disku-
tera olika ämnen som intresserar och 
berör unga. 

Det förekommer också att ungdo-
mar själva hör av sig om önskemål på 

ämnen och intressanta intervjuperso-
ner. 

– På så sätt har vi fått en väldigt stor 
bredd. Några av de ämnen som vi har 
diskuterat är psykisk ohälsa, sociala 
medier, ADHD och jämställdhet. Det 
mest populära avsnittet är intervjun om 
Linköpingskören Joyvoice. Där hade vi 
över 280 lyssnare, säger Anjelica.
Varför blev det just en podd?

– Vi behövde hitta ett nytt sätt att nå 
ut till ungdomar och eftersom många 
lyssnar på poddar så tyckte vi att det 
var värt ett försök. 
Vad är det svåraste med att göra en podd?

– Det är nog att både lyssna och 
komma på nya frågor under själva 
intervjun. Men med tiden har vi blivit 
bättre och bättre på det. Vi har också 
blivit mer bekväma med att höra våra 
egna röster, säger Anjelica.

Just nu får Robert och Linnéa många 
frågor om solceller.

– Priserna på solcellerna har gått ner 
ganska mycket. Det går även att få bidrag 
från staten för solceller, säger Robert. 

Populär solkarta
På kommunens webbplats finns det 
även en så kallad solkarta där Linkö-
pingsborna kan se sina hus. En funk-
tion i kartan gör det möjligt att beräkna 
ungefär hur mycket el som skulle 
kunna produceras med solpaneler på 
hustaket. Det avgörs bland annat av 
väderstreck, takets yta och lutning. 

Förra året utvidgades kartan till att 
även täcka fastigheter på landsbygden.

– Solkartan är ett jättebra verktyg. 
Linköping ligger långt framme när det 
gäller solceller. Vi var den kommun 
som 2016 hade mest installerad effekt i 
hela Sverige, säger Robert.

Ibland bjuder rådgivarna in allmän-
heten till besök hemma hos privatper-
soner som har installerat solceller.

– Då kan grannar och andra intres-
serade i närområdet prata både med oss 
och med boende som har gått igenom 
hela processen, säger Linnéa.

Robert och Linnéa brukar också 

ordna föreläsningar och ge information 
om energifrågor i samband med mässor 
och marknader. Och de kommer gärna 
ut till föreningar, studiecirklar, arbets-
platser och bostadsrättsföreningar.  

Förutom solceller handlar många av 
frågorna om uppvärmningssystem. Lin-
néa och Robert framhåller att värmebe-
hovet kan skilja sig mycket mellan olika 
byggnader. Flera faktorer kan påverka.

– Det kan till exempel handla om 
byggnadens storlek, isolering, fönster, 
dörrar, inomhustemperatur och venti-
lation, säger Robert.

– Andra saker kan bero mer på perso-
nerna som bor där, fortsätter Linnéa.

– Det kan till exempel gå åt mycket 
energi om man duschar mycket. Och 
någon vill kanske ha 25 grader varmt 
i hemmet, men öppnar fönstret för att 
få kallare i sovrummet. Då drar det 
plötsligt mycket energi, eftersom man 
värmer upp på ett ställe och samtidigt 
skickar ut värmen på ett annat. Då är 
det bättre att sänka temperaturen i 
sovrummet.

Ett annat enkelt tips är att kolla hur 
många elektriska apparater som står 
påslagna i onödan. Det kan också löna 
sig att byta till led-lampor och att se 

över hur hemmet är möblerat.
– Om man ställer stora möbler fram-

för elementen så hindras värmen från 
att sprida sig, säger Linnéa.

Den som är nyfiken på hur mycket 
energi olika apparater i hemmet för-
brukar kan låna en energimätare. Nytt 
för i år är att stadsbiblioteket lånar ut 
energimätare med hjälp av det vanliga 
lånekortet.

– Mätarna på biblioteket ska vara 
lätta att använda. Det är bara att sätta 
in dem i vägguttaget så börjar de räkna. 
Om alla mätare skulle vara utlånade så 
har vi några extra hos oss, säger Robert.

Vill du veta mer?
På www.linkoping.se/energi hittar 
du mer information om energi- och 
klimatrådgivningen. Där finns nyttiga 
tips för hushåll, företag, fastighets-
ägare och föreningar. Du kan även 
kontakta rådgivningen via telefon 
013-20 64 00 (kundtjänst).

!

Vill du veta mer?
Du kan lyssna på podden bland 
annat via iTunes/ Podcaster och 
Acast. Sök efter ”Ungdomspodden”. 
Läs även mer om podden och om 
ungdomsombuden på webbplatsen 
www.linkoping.se/ung

!

Linnéa Gunnarsson Knutsson och Robert Klasson informerar om energi på flera olika sätt. Förutom den 
vanliga rådgivningen ordnar de föreläsningar och är med på mässor och marknader. De gör även besök hos 
föreningar, studiecirklar, arbetsplatser och bostadsrättsföreningar. 

Energispartips 
för hemmet

• Ställ in rätt temperatur i kyl 
och frys, +5 grader i kylen 
och -18 grader i frysen. Varje 
grad kallare drar 5-10 procent 
mer energi.

• Duscha snabbt och effek-
tivt. En snabb dusch på fem 
minuter istället för en kvart 
kan minska årsförbrukningen 
för varmvatten med 500 kWh 
per person. För en familj med 
två vuxna och två barn blir 
det en besparing på cirka 
2000 kronor per år.

• Tvätta i 40 grader istället för 
60 grader och du kan nästan 
halvera energianvändningen.

• Sänk inomhustemperatu-
ren, en grads sänkning mins-
kar energianvändningen med 
5 procent. Dela in hemmet i 
olika zoner, till exempel kan 
det vara skönt att ha lite lägre 
temperatur i sovrummet.

Källa: ”Energispartips för hemmet!” på 
linkoping.se/energi. Där hittar du ännu fler tips.

5min

Ungdomsombudet Anjelica Johansson vid mikrofonen.

TEXT EMMILIE ENGSTRÖM FOTO  GÖRAN BILLESON

Podden för 
de unga
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L ängs en vägg står en stor, grön 
maskin full av lampor, knappar 
och vred. Designen är robust 

och rejäl. Mina tankar går till gamla 
kontrollrum för kärnkraftverk, eller 
kanske till interiören från någon tidig 
rymdbas. 

Apparaten heter Facit EDB. Allan Näs-
lund på Datamuseet berättar att den är 
en kopia av Sveriges första helt elektro-
niska dator – Besk – som såg dagens ljus 
i början av 1950-talet.

– Men det vi ser här är bara kontroll-
panelen. Själva datorn tog upp en hel 

vägg. Den var som ett långt kylskåp.
Strax intill står en annan pjäs, ett 

så kallat karusellminne från företaget 
Facit. Karin Lundahl som är pedagog 
på Datamuseet säger att det är hennes 
favoritpryl.

– Det brukar vara roligt att visa karu-
sellminnet för skolelever. Jag har hört 
många förslag på vad det kan vara, till 
exempel en tidsmaskin.

Minnet började tillverkas i slutet av 
1950-talet och kunde lagra data på flera 
små magnetbandsrullar. Det gjorde 
det enklare att få fram information, 
jämfört med när all data låg på ett enda 
långt magnetband. 

– Det totala lagringsutrymmet var 
cirka tre megabyte, påpekar Karin.

Jag fingrar på min smartphone och 
konstaterar att det har hänt en del 
sedan dess. Det blir också tydligt när vi 
fortsätter att gå runt bland montrarna 
i museet. Här syns en rad apparater i 
olika former som är föregångare till 
dagens slimmade laptops och surfplattor. 

Samlar in kunskap
Till de mer kända modellerna hör 
utländska hemdatorer som Commodore 
64 och tv-spel som 8-bitars Nintendo. 
För många besökare som är uppväxta 
på 1980-talet ger de en rejäl nostal-
gikick. Men även de riktigt tidiga dato-
rerna kan väcka känslor.

– Det har kommit en del äldre per-
soner och sagt att ”den här jobbade vi 
med”. De kan berätta jättemycket. Det 
är spännande, säger Karin.

Datamuseet har fått sina datorer via 
donationer. Alla får dock inte plats på 
utställningsytan, så en hel del måste 
förvaras i ett magasin. För att samla in TEXT PER CONNING FOTO  GÖRAN BILLESON

Om du kliver in på Östergötlands museum kanske du främst räknar med att få 
se tavlor, skulpturer och stenåldersyxor. Men i huset finns också hundra kva-
dratmeter fyllda av svensk datorhistoria. Häng med tidningen Dialog till Data-
museet IT-ceum.

Bland

och nollor
ettor

Allan Näslund och Karin Lundahl på Datamuseet IT-ceum välkomnar besökare i alla åldrar. Tanken är att museets utställning ska vara lätt att ta till sig. Besökarna 
behöver inga förkunskaper om vare sig kretskort eller datorernas maskinkod med sina ettor och nollor.
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kunskap om apparaterna har museet 
bland annat fått hjälp av föreningen 
Datasaabs vänner. För sex år sedan 
filmade museet även intervjuer med 
några av den svenska datorhistoriens 
pionjärer.

– Vi insåg att veteranerna började bli 
gamla. Sveriges första programmerare 
var runt 92 år då. Nu kan besökarna se 
ett par av intervjuerna här på museet. 
Det ger en helt annan koppling till his-
torien, säger Allan.

Förutom den permanenta utställ-
ningen ”Digitala drömmar” har Data-
museet gjort flera tillfälliga utställ-
ningar under åren. Dessa har även 
visats i andra städer. En av utställning-
arna var ”Internet IRL”, som handlade 
om ungas liv på nätet. 

Ungdomar är överlag en viktig mål-

grupp för museet, som har fri entré 
för unga upp till 18 år och för alla som 
kan visa studentlegitimation. Förhopp-
ningen är att ännu fler – inte minst 
tjejer – ska få upp ögonen för teknik-
branschen. Genom satsningen Amiga 
har tjejer i högstadiet och gymnasiet 
kunnat träffas på museet för att skapa, 
diskutera, fika och testa tekniska verk-
tyg. På somrarna har de även kunnat 
vara med på museets Nördkollo.

Föreläsningar och spelkvällar
En aktivitet som är öppen för alla är 
föreläsningsserien ”Digitala revolutio-
ner”. Där kan allmänheten lyssna på 
föreläsare från teknikbranschen helt 
gratis. En kommande föreläsning är 
”Dataspel – en global företeelse” den 
12 april klockan 18. Då ska Marcus 

Toftedahl, spelforskare vid Skövde hög-
skola, berätta om dataspel ur ett globalt 
perspektiv.

Ytterligare ett par återkommande 
aktiviteter är brädspelskvällar och 
Nördcaféer. Den 31 maj klockan 18 blir 
det Nördcafé med Janne Boman och 
Tomas Jonzon som berättar om hålsle-
var.

– På Nördcafé behöver inte ämnet 
vara datorrelaterat. Det har handlat om 
allt från hårdrock till ufo:n, men också 
om spel och datorer, säger Allan. 
  

 ”Datorn  
tog upp en hel 
vägg. Den var 
 som ett långt
     kylskåp ”

Vill du veta mer?
På www.datamuseet.se hittar du mer 
information om Datamuseet IT-ceum.

!
Spel med härlig retrografik.

Kontrollpanelen till datorn Facit EDB. 

Karusellminne från företaget Facit.

Årets guidningar i Linköpings 
natur är i full gång. De kom-
mande veckorna kan du bland 
annat följa med på ormsafari 
och Rödspovens dag, eller se 
tusenåriga vägar i det forntida 
Tinnerö.

N
aturguidningarna påbörjades i 
februari och avslutas i oktober. 
De innehåller allt från gökotta 
och svamputflykt till fjärils-

safari och orkidéguidningar. På webb-
platsen www.linkoping.se/natur hittar 
du hela programmet som Linköpings 
kommun arrangerar tillsammans med 
föreningslivet.

Årets program sätter lite extra fokus 
på regionalt, nationellt och internatio-
nellt utpekade temadagar. Ett exempel 
är Biologiska mångfaldens dag den 22 
maj. Förhoppningen är att dagarna ska 
väcka lusten att lära känna naturen och 
öka samhällsmedvetenheten.

Under året går 
också kommunens 
naturvårdsarbete 
vidare med sats-
ningar och projekt 
på bland annat 
information och 
tillgänglighet. Ett 
aktuellt projekt 
är naturinforma-
tions-slingan i 
Skäggetorp.

Om du vill 
upptäcka natu-
ren på egen hand 
kan du få tips i 
boken ”Naturen 
i Linköping - en 
utflyktsguide”. Med hjälp av den kan 
du till exempel upptäcka det stadsnära 
eklandskapet i Tinnerö eller titta på 
fåglar vid Svartåmynningen. Boken 
finns som pdf-filer på webbplatsen 
www.linkoping.se/natur

På samma sida hittar du ”Upptäck 
Ekarnas stad – på cykel eller till fots”. 
Där finns nyttig information om du vill 

utforska tätortens ekmiljöer.
Genom appen Naturkartan Linkö-

ping kan du också hitta information 
om intressanta besöksmål, friluftsan-
ordningar och nyheter om kommunens 
naturvårdsarbete. Dessutom kan du 
få nyheter om Linköpings natur och 
kommunens naturvårdsarbete genom 
Instagram @linkopingsnatur.

Guidningar i naturen

Liquid fyller sex år
I mars fyller mötesplatsen 
Liquid sex år. Verksamheten 
vänder sig till hbtq-ungdomar 
mellan 12-19 år.

Hbtq är ett samlingsbegrepp för homo-
sexuella, bisexuella, transpersoner och 
queer. Liquid är öppet för dig som är 
transsexuell, bi, queer, för dig som inte 
vill definiera dig, för dig som är homo, 
intergender eller som inte vet och som 
har funderingar kring din sexualitet 
eller könsidentitet.

Verksamheten håller till på ungdoms-
kulturhuset Arbis på torsdagar klockan 
14-20. Som besökare behöver du inte 
anmäla dig innan, och du kommer dit 
de tider som passar dig själv. 

Hos Liquid går det till exempel att 
umgås, fika, pyssla, teckna och se på 
film. Ibland är det workshops, föreläs-
ningar och temakvällar. Liquid brukar 
även bjuda på något ätbart och ha en 
samling klockan 16.30 för att berätta 
mer om verksamheten. Under den tiden 
är det stängt för att komma in, fram till 
cirka 17.15.

Besökarna är också välkomna att ge 

förslag och själva vara med och ordna 
aktiviteter. Det går även bra att kon-
takta dem som arbetar på Liquid om 
man har frågor eller känner sig nervös 
inför ett första besök.

I sommar arrangerar Liquid även ett 
läger som det går att anmäla sig till 
senast den 20 maj. Anmälan görs hos 
Liquid där det finns lappar att hämta. 

Mer information och kontaktuppgif-
ter till Liquid hittar du på Linköpings 
kommuns webbplats www.linkoping.se 
eller på Liquids webbplats på adressen 
www.liquid-linkoping.se
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DIALOG-PROFILEN: 
HANNA RYDMAN

YRKE: 

KÖRLEDARE OCH VD FÖR 

JOYVOICE

ÅLDER: 

32 ÅR

FAMILJ: 

SAMBON CALLE BÄCK, 

SOM OCKSÅ ÄR DELÄGARE I 

JOYVOICE 

BOR:

PÅ LANDET UTANFÖR MANTORP

LYSSNAR PÅ:

GILLAR TYSTNAD EFTER 

ARBETSDAGEN, MEN ÄLSKAR 

POP- OCH ROCKKLASSIKER

LÄSER:

HAR NYLIGEN LÄST KLART 

BOKSERIEN SAGAN OM IS-

FOLKET, TOTALT 47 BÖCKER 

TITTAR PÅ:  

NETFLIX-SERIER, MEN INGET 

MED VÅLD. DOWNTON ABBEY 

VAR EN FAVORIT

FAVORITPLATS I LINKÖPING:

ÄLSKAR LINKÖPING MED NYA 

HOSPITALSTORGET OCH UTE-

SERVERINGARNA PÅ STORA 

TORGET 

V i träffar Hanna Rydman 
en tisdagsförmiddag på 
Joyvoices kontor i centrala 
Linköping. Den charmiga 
vindsvåningen huserar 

nio medarbetare som vid datorer och 
telefoner sköter Sveriges största körkurs-
verksamhet.

Hanna har nyss kommit hem från en 
semestervecka på Teneriffa. Men att ta 
det lugnt är egentligen inte hennes grej.

– Det är inte ofta jag varvar ner. Jag 
tycker om att slita, det är kul. Fast jag 
brukar meditera och börja dagen med 
en lugn stund.

Sång och musik kom tidigt in i 
Hanna Rydmans liv. Hon växte upp 
i Malmslätt och i Ljungsbro med två 
musicerande föräldrar. När hon blev lite 
äldre fick hon vara med och sjunga i 
deras band.

– Det tyckte jag var fränt. Jag skrev 
även många låtar som pappa hjälpte 
mig att spela in. Och jag har alltid varit 
jättenördig när det gäller stämsång. 
Ända sedan jag var liten har jag haft 
tjejgrupper som har sjungit stämsång  
a capella.

Inget körintresse
Musiken blev också hennes inriktning 
i yrkeslivet. För några år sedan arbetade 

hon på ett studieförbund med ansvar 
för musikverksamhet i Östergötland.

Men något intresse för körsång hade 
hon inte. Inte förrän hon kom med 
i kören Team Hoffsten som tävlade i 
TV4:s programserie Körslaget 2012.

– Jag visste inte riktigt vad jag sökte 
till. Jag följde med några kompisar. 
Sedan fick jag veta att vi skulle sjunga 
pop och rock, och att det var koreografi 
och ös. Jag föll pladask!

Egen vision
Team Hoffsten tog sig ända till en 
andraplats i tävlingen. Strax efter 
Körslaget fick Hanna i uppdrag att själv 
leda körsång på sitt studieförbund.

– Där övade jag upp mina ”kör-skills”. 
Jag hade lett många grupper inom tea-
ter och dans tidigare, men inte en kör 
på det viset.

Nu märkte Hanna att körsången 
fick människor att må väldigt bra. Det 
ville hon ta fasta på och skapa något 
nytt utifrån sin egen vision. Därför sa 
hon upp sig från jobbet och startade 
Joyvoice.

En del skulle nog känna lite ångest 
över att kasta sig ut i en tillvaro som 
egenföretagare. Inte Hanna.

– Jag kan vara en fegis på många sätt, 
men när det gäller hur man ska leva, 

ekonomi och sådant – det löser sig. Jag 
bestämmer mig för något och gör det.

Hon fick höra en hel del skeptiska 
kommentarer i början.

– Det var många som sa ”vad gör du 
om det här händer”. Och det är klart att 
man inte ska vara naiv. Man ska vara 
förberedd och proaktiv. Men det gäller 
också att känna efter vad du själv tycker 
är rätt och tror på. Det sämsta som kan 
hända är att du måste lägga ner och 
hitta på något annat.

Det visade sig dock ganska snart att 
Hanna hade tänkt rätt. Redan första 
terminen anmälde sig 350 personer. 
Med tiden spreds konceptet till nya stä-
der och idag finns det 250 körer i 200 
kommuner.

Hanna Rydman säger att Joyvoice 
i grund och botten handlar om att 
människor ska träffas, ha kul och 
sjunga kända pop- och rocklåtar. Ter-
minerna avslutas med ett uppträdande. 
Det kan vara allt från en flashmob i 
ett köpcenter till den jättekonsert som 
Joyvoice-körerna i Östergötland höll på 
Saab arena förra året.

Men Hanna siktar ännu högre.
– Någon gång lär vi hyra Friends 

arena eller något annat ställe och ha 
med alla Joyvoice-körer i Sverige. Det 
skulle vara fränt!

DIALOG | PROFILEN PROFILEN | DIALOG

”Jag tycker om 
att slita”

Det har gått fort. För fyra år sedan drog hon igång en kör med namnet Joyvoice i Linköping. Idag har 
verksamheten spridit sig till 200 kommuner och lockar varje vecka över 22 000 sångglada deltagare. 

För tidningen Dialog berättar Hanna Rydman om hur allt startade.

TEXT PER CONNING FOTO  GÖRAN BILLESON
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Linköpings kommuns preli-
minära bokslut för 2017 visar 
ett överskott på 320 miljoner 
kronor. Kommunen har klarat 
att växa och ha kontroll över 
kostnaderna. Samtidigt måste 
kommunen vara vaksam på 
ökade kostnader, framför allt 
inom skolan.

Kommunen har en välskött och stark 
ekonomi med en låg skattesats. Bok-
slutsresultaten har varit goda. Solidi-
teten är god, vilket betyder att en stor 
andel av tillgångarna är finansierade 

med eget kapital. Investeringarna har 
kunnat finansieras med egna skatte-
medel. Kommunen har inga lån och 
Linköping är en av få kommuner som 
kunnat göra så stor avsättning för fram-
tida pensioner.

Kommunens omsättning uppgår till 
9,8 miljarder kronor för år 2017. Årets 
preliminära resultat för kommunen är 
positivt och uppgår till 320 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av 
verksamhetens bruttokostnad.

– Vi har ordning och reda i kommu-
nens ekonomi och det är viktigt för att 
säkerställa att vår välfärd även i fram-
tiden kan hålla en god kvalitet, säger 
kommunstyrelsens ordförande Kristina 
Edlund (S).

Nämndernas samlade överskott 
jämfört med budget uppgår till 62 
miljoner kronor. Det är dock tre av de 
större nämnderna som prognostiserar 
underskott. 

Barn- och ungdomsnämnden har 
ett underskott på 20,6 miljoner kro-
nor, som bland annat beror på ökade 
kostnader för lokaler, särskola och 
särskolefritids. För barn- och ungdoms-
nämnden finns även osäkerhet kring 
statsbidrag under 2018.

På grund av uppbokade och retroak-
tiva ersättningar från Migrationsverket 
redovisar socialnämnden ett stort över-
skott. Annars är det relativt små föränd-
ringar av nämndens kostnader.

Äldreomsorgen i Linköping 
byter fokus från en kollek-
tiv inriktning till en individuell 
inriktning. Kommunen ska inte 
längre göra likadant överallt. 
Den enskildes inflytande över 
omsorgen ska stärkas. 

N
ya vårdboenden får en plan-
lösning som bidrar till att 
göra omsorgen mer anpas-
sad till individen, genom 
att kombinera egna lägen-

heter med snabb och enkel tillgång till 
gemensamma utrymmen. Även modern 
teknik bidrar till att göra omsorgen mer 
individuell. Till exempel genom en app 
för att samla varje individs personliga 
levnadsberättelse. Utifrån berättelsen 
erbjuder personal samtal och aktiviteter 
som passar var och en.

– Vårt viktigaste mål är att bryta 
den ojämlika äldreomsorgen. Oavsett 
var man bor ska man få en likvärdig 
omsorg, utifrån de egna behoven, säger 
äldrenämndens ordförande Mikael San-
fridson (S). Att ha en stark anhörig som 
för ens talan ska inte vara en förutsätt-
ning för att få god vård och omsorg. 
Vi ska utforma insatserna tillsammans 
med den enskilde.

Flera bilder
Bilden av äldreomsorgen är inte enty-
dig. Socialstyrelsens nationella under-

sökning visar att 90 procent av dem i 
Linköping som har hemtjänst och 82 
procent av dem som har särskilt boende 
är nöjda. Samtidigt hör vi ofta om 
långa köer, missnöje, personalbrist.  

– Berättelserna om problem och miss-
nöje är inte felaktiga beskrivningar av 
enskilda händelser, men de visar inte 
hur det ser ut överlag. Inom Linköpings 
äldreomsorg finns många goda exempel 
på trygga insatser med hög kvalitet där 
den äldre har ett stort inflytande. De 
goda exemplen ska vi värna om. De 
brister som också finns ska vi åtgärda. 
Eftersom det skiljer sig åt inom kom-
munen ska vi inte använda generella 
åtgärder, utan rikta dem dit de behövs, 
säger Mikael Sanfridson. 

Under 2017 har kommunen jobbat 
bort köerna till äldreomsorgen. Nu 
finns enbart handläggningstid/väntetid 
för inflyttning. 

– Det är otroligt viktigt att vi alltid 
kan möta den äldres behov av omsorg 
och boende. Vi har infört trygghets-
boende för dem som behöver anpassat 
boende utan att ha omsorgsbehov.

Personalen viktigast
Bra personal och tillräckligt många 
anställda är något av det viktigaste för 
att ge en god äldreomsorg. Persona-
len ska ha tid för omtanke. De ska få 
nya digitala verktyg som kan förenkla 
arbetsinsatserna. 

De senaste två åren har äldrenämn-
den börjat införa rätt till heltid för 
personalen och ställa krav på lägsta 
bemanning, vilket bland annat har lett 
till minskad sjukfrånvaro och mindre 
övertid. Äldrenämnden ska följa upp 
personalkontinuiteten inom hemtjäns-
ten och fortsätta kompetensutveckling 
av personalen.

– Ökad bemanning är viktigt och 
något vi vill genomföra, även om det 
sker successivt. 

Kommunen gör också insatser för 
att bryta ensamheten hos äldre. Bland 
annat börjar nu uppsökande verksam-
het, för att fånga upp äldres behov av 
sällskap och stimulans.

Är du student på Linköpings 
universitet och har påbörjat  
eller ska påbörja ditt sista ut-
bildningsår? Då har du möjlig-
het att kombinera studierna 
med ett kvalificerat extrajobb, 
med kopplingar till det du  
studerar.

Satsningen på studentmedarbetare star-
tade i Linköpings kommun 2013 som 
ett pilotprojekt mellan kommunen och 
Linköpings universitet. Från 2016 deltar 
också de kommunägda bolagen och 
andra kommuner i regionen.

Det är de olika förvaltningarna och 
arbetsplatserna som formar innehållet i 
tjänsterna efter behov.

– I år söker vi bland annat student-
medarbetare som kan arbeta med kom-
munens digitalisering, säger Faiz Jaber, 
personalstrateg i Linköpings kommun.

Att ta emot studentmedarbetare är ett 
sätt att öka intresset för den offentliga 
sektorn och att visa allt som den kan 

erbjuda. Samtidigt får arbetsplatserna 
in ny kunskap och nya perspektiv.

Universitetet 
och studen-
terna har varit 
mycket nöjda 
med insatserna 
kring student-
medarbetare. 
Handledare 
och chefer på 
arbetsplatserna 
har också varit 

mycket nöjda med studenternas arbete 
och engagemang.

Annonser om tjänster för studentme-
darbetare kommer bland annat att fin-
nas på Linköpings kommuns webbplats 
linkoping.se. Tjänsterna annonseras 
från den 1 april till 1 maj och rekry-
teringen pågår 2 maj till 2 juni 2018. 
Tanken är att studentmedarbetarna 
påbörjar sina tjänster i augusti/septem-
ber 2018 och slutar i juni 2019. Tjänst-
göringsgraden är uppskattad till mellan 
20-25 procent.

Bli en studentmedarbetareÄldreomsorgen förnyas

Överskott i bokslutet

Faiz Jaber

TEXT EVA-LOTTIE MOLIN

Under 2017 har kommunen jobbat bort köerna till äldreomsorgen.

I år kan studentmedarbe-
tarna bland annat arbeta 
med digitalisering.

”Vårt vikti-
  gaste mål är 
  att bryta den 
ojämlika äldre-     
   omsorgen ”
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Höj pulsen i skolan 
för bättre lärande
Höj pulsen och lär dig mer i skolan. Himnaskolan bygger därför om sin skolgård till spelplan för 
Fia med knuff och en motorikbana. Dessutom ska skoldagen inledas med rörelse. Det ingår i den 
satsning på hälsofrämjande utveckling Himnaskolan och flera andra Linköpingsskolor ska göra.

Rektor Lena Göterdal (till 
vänster) och biträdande 
rektor Cathrine Hoff vill göra 
rörelse till ett naturligt inslag 
i Himnaskolans undervis-
ning.

D et är stimmigt och lite rörigt i korridoren 
inför förmiddagsrasten. Stövlar, overaller 
och elever som vevar med armar och ben 

gör det lite svårt att ta sig förbi. Några klagar på 
att det är kallt ute, men skolpersonalen manar 
på och hjälper till med vantar och skor.

Och det är verkligen kallt och blåsigt ute. Det 
är mitt i februariveckan då den så kallade snö-
kanonen från Sibirien slår till. Yrsnön drar över 
skolgården och glimrar i det bleka solskenet.

Ändå leker barnen. Släpar tålmodigt pulkor 
uppför den lilla slänten. Spelar fotboll på en 
snötäckt och blankpolerad plan. Halkar runt 
och reser sig.

Rasten sätter fart på de flesta, men en skoldag 
kan vara lång och fylld av stillasittande. Oro 
och störningar i klassrummet kan ha olika orsa-

ker. En orsak kan vara att hjärnan är trött och 
behöver mer syre.

Positiv effekt
Att sträcka och röra på sig gör att man piggnar 
till. Det känner de flesta igen sig i. Även en liten 
stunds aktivitet höjer pulsen, ökar blodcirkula-
tionen och syreintaget till hjärnan. Skulle man 
ha det som en rutin inför lektionerna kunde det 
ha en positiv inverkan på studierna, tror olika 
forskare.

Och det finns studier och erfarenheter både 
från svenska och andra länders skolor som pekar 
på det. I Linköping har åtta grundskolor och 
några gymnasieskolor fått extra pengar från sta-
ten för att arbeta med hälsofrämjande utveckling.

– Andra skolor som har provat detta har sett 

TEXT CLAES LUNDKVIST FOTO  JEPPE GUSTAFSSON
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Alla barn i Linköpings kommun 
har från och med februari rätt 
till 20 timmar i förskolan varje 
vecka. Men den nya sats-
ningen har stött på motstånd.

Maximalt lärande, likvärdiga möjlig-
heter och lust och engagemang. Det är 
de tre övergripande mål som Linkö-
pings kommun vill uppnå med den nya 
20-timmarsregeln. 

– Förskolan fyller ett viktigt peda-
gogiskt syfte och har en positiv effekt 
på barns lärande. Vi vill därför att alla 
barn i Linköping ska kunna ta del av 
detta, säger barn- och ungdomsnämn-
dens ordförande Jakob Björneke (S). 

Men den nya regeln har fått skarp kri-
tik både från förskolepersonal och de  
fackliga organisationerna. Sandra Wahl-
ström, ordförande för Lärarförbundets 
avdelning i Linköping, är djupt bekym-
rad över förskollärarnas situation och 
upprörd över politikernas sätt att agera.

– Personalens arbetssituation är 
redan väldigt pressad. Som det ser ut 
idag när lärarbristen är så stor är det 
svårt för förskolepersonalen att kunna 
göra sitt arbete fullt ut. Planerings- och 
reflektionstid är sådant som får stryka 
på foten.

– Vi är inte emot själva principen att 
låta barn vistas mer på förskolan, men i 
den redan omöjliga situationen är infö-
randet inte lämpligt. 

Sandra Wahlström berättar att många 
förskollärare är oroliga och stressade. 
Hon är rädd att sjuktalen ska öka och 
att medarbetare säger upp sig.

Bättre förutsättningar
Jakob Björneke förstår personalens oro, 
men tror inte att deras arbetssituation 
har blivit förvärrad i och med 20-tim-
marsregeln.

– Jag tolkar deras kritik som en frus-
tration över arbetsbelastningen överlag. 
Jag vet att de behöver bättre förutsätt-
ningar vad gäller planeringstid, och det 
är något som vi som arbetsgivare får ta 
till oss.

Förutom den tuffa arbetsmiljön är 
kvaliteten på förskolorna något som 
riskerar att försämras, menar Sandra 
Wahlström. 

– Det man inte pratar så mycket om 
är alla barn som redan går heltid på 
förskolan. Det är främst de som kom-
mer att bli drabbade när kvaliteten 
försämras. 

Under 2015 testades 20-timmars-
regeln på flera förskolor i Berga och 
Skäggetorp. Slutrapporten visar dock att 
den nya regeln inte har medfört någon 
försämrad kvalitet.

– Nej, att förskolorna skulle ha blivit 
sämre är inte något som jag har fått till 
mig. Men vi kommer såklart att följa 
kontinuerligt hur 20-timmarsregeln 
påverkar verksamheterna, säger Jakob 
Björneke.
Hur har 20-timmarsregeln mottagits av 
föräldrar?

– De som jag har pratat med tycker 
att den är bra. Sedan finns det såklart 
de som har följt debatten och blivit 
oroliga över att kvaliteten ska bli sämre. 
Men överlag är de flesta positiva.

Fokus på likvärdig skola

Kritik mot förskolesatsning

TEXT EMMILIE ENGSTRÖM

Linköpings kommun har väl 
fungerande skolor och för-
skolor, och personaltätheten 
har höjts under 2017. Skolre-
sultaten är goda jämfört med 
liknande kommuner. Trots det 
lämnar alltför många elever 
grundskolan med otillräckliga 
kunskaper.

Maximalt lärande, likvärdiga möjlighe-
ter, lust och engagemang är barn- och 
ungdomsnämndens mål. Av nämndens 
verksamhetsberättelse för 2017 framgår 
att för målen maximalt lärande samt 

lust och engagemang är målen delvis 
uppnådda, medan målet likvärdiga 
möjligheter inte är uppnått.

– Personaltätheten i såväl förskola 
som grundskola har höjts. Det är posi-
tivt och ett resultat av målmedvetna 
satsningar för att öka likvärdigheten 
och maximera lärandet. Samtidigt ser 
vi hur vi behöver fortsätta jobba med 
att rekrytera fler förskolelärare och 
lärare till Linköpings kommun, säger 
Jakob Björneke (S), ordförande i barn- 
och ungdomsnämnden.

Bland det viktigaste för nämnden 
är att ge förutsättningar och verktyg 
för att öka måluppfyllelsen för alla 
barn och elever. Skillnaderna i elever-
nas resultat är stor mellan elever i de 

socioekonomiskt utsatta områdena och 
övriga bostadsområden. Detta är en 
fråga där det behövs en övergripande 
samverkan i kommunen.

– Vi har förutsättningar att lyckas 
ännu bättre i Linköping. Därför behö-
ver vi fortsätta arbetet med att ge sko-
lan förutsättningar för att kompensera 
de olika förutsättningarna som våra 
barn och ungdomar har, säger Jakob 
Björneke.

Andelen elever som är behöriga till 
yrkesprogram är relativt konstant, om 
man räknar bort de elever som kom-
mit till Linköping under de senaste fyra 
åren. Av de som inte klarar behörighe-
ten är många nyanlända och har där-
med gått färre år i Linköpings skolor.

Himnaskolans skolgård kommer bland annat att få 
en motorikbana och ett Fia-spel i storformat.

en positiv effekt av rörelse på inlärningen. Därför vill 
vi prova på det och göra rörelse till ett naturligt inslag i 
undervisningen, säger Himnaskolans rektor Lena Göterdal.

Hon pekar bland annat på erfarenheter från Vammarsko-
lan i Valdemarsvik, som har inspirerat flera andra skolor 
i regionen. På Vammarskolan har man sedan några år 
pulsträning flera gånger i veckan på högstadiet. Skolan har 
också infört rörelseaktiviteter i klassrummet. Skolans lärare 
tycker sig se förbättrad närvaro och skolresultat, men sko-
lans antal elever är för få för att man ska dra några veten-
skapliga slutsatser.

– Vi behöver stärka elevernas uthållighet under lektio-
nerna. Det är naturligt att uppmärksamheten och koncen-
trationen är bättre i början av en lektion, men kan vi för-
länga den tiden får vi ut mer tillsammans, säger biträdande 
rektor Cathrine Hoff.

Skolgården utrustas
De pengar Himnaskolan får till hälsofrämjande utveckling 
kommer bland annat att användas till att förbättra skolgår-
den, utbildning av personal och gemensamma aktiviteter 
för elever och lärare.

Skolgården kommer utrustas med ett Fia-spel i storfor-
mat. Skolan har fått överta begagnade bowlingkäglor, som 
kommer att placeras ut på spelplanen. Skolgården kommer 
också att få en motorikbana, med markeringar för steg och 
linjer och andra saker som ska stimulera steg, hopp och 
balans.

Under våren ska varje klass genomföra en rörelsebingo 
där eleverna ska prova på olika aktiviteter i såväl klassrum-
met som på skolgården. Här ingår också lektioner där man 
räknar på hur många timmar klassen sovit en natt och 
vad som är en bra frukost. I maj deltar alla klasser F-6 i en 
gemensam hälsovecka med liknande aktiviteter.

– Vi vill naturligtvis att det här ska fortsätta även efteråt. 
Jag hoppas att eleverna själva kommer se att lektionerna 
blir bättre, säger Cathrine Hoff.

Lästips: Hjärnstark – Hur motion och träning stärker din Hjärna 
av Anders Hansens, överläkare i psykiatri och författare.

Fakta
Följande grundskolor har beviljats medel för hälsofrämjande 
skolutveckling: Tornhagsskolan, Himnaskolan, Vist skola, 
Kvinnebyskolan, Folkungaskolan, Hagbyskolan, Vikingstad 
skola och Rosendalsskolan. 
Bland gymnasieskolorna kommer Birgittaskolan och 
Katedralsskolan att arbeta med olika aktiviteter.

!
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Trygghet, kreativitet och 
rörelse är viktiga delar för att 
barn och elever ska kunna 
utvecklas i sitt lärande. 

I Miljöpartiets förskola har 
barnen utrymme för lek och 
lärande både inne och ute. 
Maten i skolan är lagad med 
omsorg av bra råvaror. Lokaler 
och leksaker är giftfria. 
Brobyggare och föräldrastöd 
hjälper familjer att stödja sina 
barn i det svenska skolsyste-
met. Respekten för mångfald är 
ett centralt arbetsområde i varje 
verksamhet. Förskolor och 

skolor har blandade grupper 
med olika modersmål, utbild-
ningstradition, intresse och kön. 
Goda skolresultat bygger på att 
alla barn får trivas, utvecklas 
och vara sig själva. Det kräver 
ett gediget arbete med jäm-
ställdhet och normkritik.
Skolan ska se till alla elevers 
behov. Vi i Miljöpartiet 
tycker att det behöver finnas 
ett nätverk som erbjuder god 
undervisning och stöd utifrån 
behov runt varje barn. Det ska 
finnas tydliga och individu-
ella utvecklingsmål som ger 
elever möjlighet att lyckas. I 
den svenska skolan ska ingen 
lämnas efter, men ingen heller 
hållas tillbaka.

Linköping är en bra kommun 
för barn och unga att växa 
upp i, med väl fungerande 
skolor och förskolor. Skolre-
sultaten är goda om vi jämför 
med liknande kommuner i 
Sverige.

Men med tanke på Linkö-
pings potential borde fler 
elever lämna grundskolan 
med fullständiga betyg. Vårt 
utbildningssystem ska klara av 
att kompensera barnens och 
ungdomarnas olika behov.  
En åtgärd vi har infört för 
att komma åt problemet är 

läxhjälp. Den erbjuds nu alla 
elever i kommunen. Föräldrar-
nas möjlighet att hjälpa till ska 
inte påverka barnens chanser 
att klara skolan. Vi har också 
höjt lärartätheten i skolan och 
personaltätheten i förskolan.      
Ytterligare en utmaning är 
rekryteringsområdet. De kom-
mande tio åren behöver vi göra 
stora rekryteringar, men det 
råder brist på utbildad perso-
nal. Som kommun behöver vi 
därför bli en ännu attraktivare 
arbetsgivare där vi förbättrar 
arbetsmiljön och framförallt ger 
medarbetarna goda förutsätt-
ningar att göra ett bra jobb. Att 
investera i skolan är att inves-
tera i Linköpings framtid. 

Vi liberaler anser att försko-
lan ska vara tillgänglig för alla 
och ha ett lärande perspek-
tiv. Förskolan ska erbjuda 
barn en trygg omsorg och är 
viktig för att stimulera barns 
utveckling. 

Vi anser att barn och ungdo-
mar, oavsett bakgrund, ska få 
de kunskaper som behövs för 
att kunna uppnå sina drömmar. 
Därför kämpar vi envist för en 
likvärdig och förstklassig skola. 
Vi satsar på mindre klasser, 
fler lärare och speciallärare på 
lågstadiet. 

Lärarna är den enskilt viktigaste 
faktorn för bra kunskapsresul-
tat bland Linköpings barn och 
ungdomar. Vi liberaler satsar på 
att förbättra lärarnas förutsätt-
ningar genom kompetensut-
veckling och lönelyft.
Vi arbetar för en likvärdig gym-
nasieskola genom att stärka 
yrkesprogrammen, se över 
fördelning av program mellan 
skolorna samt att öka samver-
kan mellan skolorna.
Vi satsar även på digitalisering. 
I det moderna samhället är 
det av största vikt att digitala 
verktyg kan användas till kun-
skapssökande, skapande och 
lärande. 

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Liberalerna
Daniel Andersson 

Miljöpartiet
Birgitta Rydhagen 

Moderaterna
Paul Lindvall 

Lärande är en process och en 
resa genom hela livet. Barn 
lär sig redan från födseln. För 
de flesta barn blir förskolan 
tidigt också en viktig del av 
den resa som sker mot ett 
livslångt lärande. 

Vi moderater vill därför satsa 
på förskolan. Det behövs fler 
förskolor och fler som arbetar 
där. Personalbristen måste 
avhjälpas. Det handlar om 
bra arbetsvillkor, resurser och 
andra åtgärder. Det är också 
viktigt att underlätta för andra 
aktörer att bygga och/eller 

driva förskolor. Skolan ska ge 
goda förutsättningar så att 
varje elev får den kunskap som 
han eller hon behöver. För att 
nå dit krävs skickliga lärare, 
mer undervisningstid, tydligare 
kunskapsuppföljning och en 
lugn arbetsmiljö. Bra lärare ska 
ha bra betalt. I skolan ska varje 
elev mötas med förväntningar 
och utmanas till att vilja lära sig 
mer. Den som har lätt att lära 
ska ha möjlighet att gå snab-
bare fram. Den som har behov 
av hjälp ska tidigt få del av de 
insatser som behövs för att nå 
målen. Det ska vara tydligt vad 
som är elevens ansvar, skolans 
ansvar och föräldrarnas roll. 

Förskola och skola
Partiernas åsikter:

Sverigedemokraterna anser 
att god omsorg och utbildning 
till våra barn och ungdo-
mar är en nyckel till hållbar 
utveckling in i framtiden för 
Linköpings kommun. 

Skolsystemet i kommunen ska 
vara effektivt och anpassat 
för att öppna dörrar för både 
de som vill läsa högre utbild-
ning och för de som önskar 
nå arbetsmarknaden direkt 
efter avslutad utbildning. Det 
är också viktigt med utbildning 
för att ge alla Linköpingsbor en 
god möjlighet att påverka sin 

egen framtid, en chans till frihet 
och värdighet, att bygga sig ett 
eget liv.
Svensk skola av i dag har 
många problem. Skolan är där-
för ett högt prioriterat område 
för Sverigedemokraterna i den 
kommunala politiken. Vi satsar 
stora ekonomiska resurser på 
höjda lärarlöner och höjd per-
sonaltäthet, men vi fokuserar 
även på vidareutbildning och 
kompetensutveckling för perso-
nalen. Sverigedemokraterna 
har en politik för ordning och 
reda på skolorna, och kräver att 
nolltolerans ska råda mot olika 
former av hot och trakasserier.

Vänsterpartiet anser att bra 
förskola är en rättighet. Vi vet 
att barn som har tagit del av 
förskolans pedagogik klarar 
skolan bättre än de barn som 
inte har gått i förskola. 

Eftersom det är så anser vi att 
alla barn ska få gå i förskola 
30 timmar i veckan. För att det 
ska fungera så måste förskolan 
stärkas. Man måste få mer 
pengar till personal, så att 
barngrupperna kan minskas 
och så att förskolepersonal kan 
rekryteras. Vänsterpartiet vill 
också ta bort karensdagen för 

förskolepersonal. Eftersom de 
utsätts för mer smittor än andra 
i sina arbeten är det orättvist 
att de ska drabbas ekonomiskt 
för det. 
Skolan ska vara en plats där 
alla får vara sig själva och får 
sina individuella förutsättningar 
tillvaratagna. Det kräver att man 
utöver att ge bra pedagogik 
också ser till att skolan fung-
erar för alla. Vänsterpartiet vill 
bland annat att alla skolor inför 
könsneutrala omklädningsrum. 
Vi tycker också att fritids är en 
rättighet för barn i skolåldern 
och alla barn borde få ta del av 
den gemenskap och pedagogik 
som fritidshemmen ger. 

Centerpartiet vill att kommu-
nen har en examensvision om 
att alla skall gå ut gymnasiet 
med en examen senast 2023. 

För att nå detta måste kom-
munen bland annat satsa på 
kompetenshöjning och special-
lärare, främst inom grundsko-
lan. För att ge eleverna bra 
förutsättningar att nå goda 
resultat är även deras psykiska 
och fysiska hälsa viktig. Idag 
är kanske det allra största 
problemet i skolan den ökade 
psykiska ohälsan hos eleverna. 
Vi ser i flera undersökningar att 

stressen och kraven på elev-
erna ökar. Centerpartiet vill ge 
eleverna nycklar till hur man på 
bästa sätt hanterar den press 
de utsätts för. Vi vill också se 
fler vuxna i skolan med uppdra-
get att skapa tillit mellan elever 
och vuxna. Detta måste skolan 
bli bättre på. Det finns idag 
för få tillgängliga vuxna med 
relevant utbildning för eleverna 
att vända sig till.
En annan väg till att nå bättre 
resultat i skolan och elever som 
mår bättre är att införa senare-
lagd skolstart på morgnarna för 
gymnasierna i Linköpings kom-
mun. Vi vill se att detta införs 
från höstterminen 2018. 

Skolans uppgift är att ge varje 
elev de kunskaper som är 
nödvändiga för att leva och 
verka i vårt samhälle. För att 
det ska vara möjligt är det 
nödvändigt att även lärarna 
ges så bra förutsättningar 
som möjligt. 

Vi kristdemokrater har i februari 
lämnat in en motion till fullmäk-
tige där vi föreslår att man 
rensar i lärares administrativa 
uppgifter och ger alla lärare 
mer tid med eleverna. Det 
minskar arbetsbördan och gör 
läraryrket mer attraktivt. Dessa 

satsningar är nödvändiga för 
att säkerställa en skolmiljö där 
både elever och lärares möjlig-
het för god undervisning är i 
fokus. Barn och familjers behov 
ska vara utgångspunkten för 
förskolan. Förskolan ska vara 
ett stöd för familjerna i deras 
ansvar för barnens fostran och 
utveckling. Den ska präglas av 
god kvalitet och det ska finnas 
personal med både pedagogisk 
som omvårdande kompetens. 
Kristdemokraterna i Linköping 
vill göra satsningar på mindre 
barngrupper i förskolan genom 
att satsa mer medel till att 
anställa yrkesgrupper, så varje 
barn får mer tid och uppmärk-
samhet av en vuxen. 

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Jonas Andersson

Kristdemokraterna
Sara Skyttedal 

Vänsterpartiet
Jessica Eek

Mandatperioden 2015–2018 styrs Linköpings 
kommun av Koalition för Linköping, som 

består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Liberalerna. Mer information om hur 

Linköpings kommun styrs, kommunalråd och 
gruppledare hittar du på sidan 26.
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Läs nyheter  
på webben

Så kan valdeltagandet öka SNART DAGS ATT RÖSTA
Linköpings kommun vill få fler 
invånare att rösta. Nu ses möj-
ligheterna för ett ökat valdelta-
gande över, där sociala medier 
och ambassadörskap är två 
föreslagna insatser.

Vid riksdagsvalet 2014 låg Linköpings 
kommun över rikssnittet när det gäller 
valdeltagande bland medborgarna. Men 
trots höga siffror är det långt ifrån alla 
Linköpingsbor som väljer att rösta. 

– Det är främst personer med 
utländsk bakgrund, lågutbildade och 
unga som inte röstar, så här finns ett 
starkt behov av olika insatser, säger stu-
dentmedarbetaren Emil Thessén.

Han driver sedan i höstas projektet 
Högt och jämlikt valdeltagande, vars 
syfte är att få fler medborgare att rösta. 
Projektet, som är helt opolitiskt, är ett 
initiativ från Kommunledningsförvalt-
ningen utifrån valnämndens mål om 
högre deltagande vid nästa val.

De valdistrikt som presterar lägst 
återfinns inom stadsdelarna Ryd, 
Skäggetorp och Berga. För att nå dessa 
medborgare är det viktigt med riktade 
insatser, menar Emil Thessén.

– Demokratiambassadörer kan vara 
rätt väg att gå. Det innebär att exem-
pelvis unga invånare, som bor i dessa 
områden, ska visa varför det är viktigt 
att rösta.

Det här är ett koncept som använts i 
bland annat Malmö och Botkyrka.

Sociala medier
Men för att nå unga medborgare över-
lag menar Emil Thessén att sociala 
medier spelar en stor roll, något som 
Karin Hjalmewik, tidigare kanslichef 
på Kommunledningsförvaltningen och 
Emils handledare under projekttiden, 
håller med om.

– Under tidigare valkampanjer har 
vi använt traditionella kanaler, så som 
affischer, bioreklam och olika broschy-

rer. Men det är viktigt att vi anpassar 
oss till hur samhället ser ut idag. Här 
är sociala medier viktigt. Det har hänt 
mycket inom det området sedan förra 
valet 2014, säger Karin Hjalmewik. 

Ett annat förslag som projektet myn-
nat ut i handlar om att via Instagram 
publicera korta filmklipp där Linkö-
pingsbor berättar varför de röstar.

– Tanken är att det ska bli som en 
nedräkning fram till valdagen. Youtube 
och Facebook är också viktiga kanaler 
för att nå unga Linköpingsbor, säger 
Emil Thessén.

TEXT OCH FOTO EMMILIE ENGSTRÖM

Karin Hjalmewik och Emil Thessén hoppas att valdeltagande i Linköping ska öka till kommande riksdagsval. 

Nästa nummer av tidningen Dialog delas ut 
till Linköpings hushåll den 10-11 november. 
Du kan också läsa nyheter från Linköpings 
kommun på webbplatsen www.linkoping.se.  
Kom även ihåg att följa Linköpings kommun 
på Facebook. Adressen är www.facebook.
com/linkopingskommun

Vill du bli röstmottagare?
Är du intresserad av att göra en samhälls-
insats och jobba som röstmottagare på 
valdagen eller under förtidsröstningen?
I din kommun är valnämnden ansvarig lokal 
myndighet för valen. Valnämndens uppgift 
är bland annat att bemanna kommunens 
valdistrikt och förtidsröstningslokaler. 
Nu söker vi röstmottagare inför valet 2018!
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att 

upprätthålla god ordning i vallokalen, ta 
emot röster och pricka av i röstlängden 
samt efter vallokalens stängning granska 
och räkna rösterna.
Om du är intresserad av att arbeta som 
röstmottagare i Linköpings kommun kan du 
göra en intresseanmälan på 
https://linkoping.jobbaival.se/

. 

Söndag den 9 september 2018 
är det val till riksdag, kommun- 
och landstingsfullmäktige. Här 
hittar du information om hur 
det går till att rösta.

F
ör att ha rösträtt måste du ha 
fyllt 18 år senast på valdagen. 
Det gäller vid alla val. Det 
finns även regler för de olika 
valen. Din rösträtt avgörs av 
uppgifterna i Skatteverkets 

folkbokföringsregister 30 dagar före val-
dagen. Du har rösträtt till riksdagen om 
du är svensk medborgare och är eller 
har varit folkbokförd i Sverige. 

Du har rösträtt till kommun- och 
landstingsfullmäktige om du:
•  Är svensk medborgare och är folk- 
 bokförd i kommunen/landstinget
•  Är medborgare i något av EUs med- 
 lemsländer eller medborgare i Island  
 eller Norge och är folkbokförd i kom- 
 munen/landstinget
•  Är medborgare i något annat land än  
 de som räknats upp ovan och har  
 varit folkbokförd i Sverige i tre år i  
 följd före valdagen, samt är folkbok- 
 förd i kommunen/landstinget.

Olika valsedlar
Ett röstkort skickas till dig som har 
rösträtt. På röstkortet står det till vilka 
val du har rösträtt, liksom din vallokals 
adress och öppettider.

När du röstar använder du valsedlar. 
Det finns valsedlar i vallokaler och i 
röstningslokaler för förtidsröstning. 
Där finns också valkuvert.

Valsedlarna har olika färger. De är 
gula för val till riksdagen, vita för val 
till kommunfullmäktige och blå för val 
till landstingsfullmäktige.

Det finns tre olika typer av valsedlar 
för vart och ett av valen:
•  Namnvalsedlar, som har både parti- 
 namn och kandidatnamn. På namn- 
 valsedeln finns en text där det fram- 

 går hur du kan personrösta.
•  Partivalsedlar, som har partinamn  
 men inga kandidatnamn
•  Blanka valsedlar, som saknar parti- 
 namn och namn på kandidater. På  
 blanka valsedlar kan du skriva dit  
 ett partinamn. Då blir valsedeln en  
 giltig röst på det partiet, förutsatt  

att partiet har anmält deltagande i 
valet. Om den blanka valsedeln   
används som den är så räknas den   
som en ogiltig valsedel.

Lämna valkuvert
När du röstar i vallokalen på valdagen 
går du bakom en valskärm och gör i 
ordning din röst. Då det är flera val 
samtidigt ska bara en valsedel läggas 
i varje valkuvert. Det finns en penna 
bakom varje valskärm som du kan 
använda om du vill personrösta, det 
vill säga sätta ett kryss i rutan framför 
den kandidat som du helst vill ska bli 
vald för partiet.

Därefter går du fram till röstmot-
tagarna och lämnar fram valkuverten. 
Du måste visa id-handling om du inte 
är känd av röstmottagaren, eller låta 
någon annan intyga identiteten. Samti-
digt som röstmottagarna prickar av dig 
i röstlängden lägger de ner valkuverten 
i valurnorna. Det finns en valurna för 
varje val.

Vallokalen har bara öppet på valda-
gen. Men det finns också möjlighet att 
till exempel förtidsrösta i en röstnings-
lokal. På Valmyndighetens webbplats 
www.val.se finns mer information om 
vad som gäller då, till exempel om du 
vill rösta någon annanstans än där du 
är folkbokförd. Inför valet kommer 
det också att publiceras adresser till 
röstningslokaler på Valmyndighetens 
webbplats.

Vill du veta mer?
Ovanstående text är kortfattad 
information hämtad från www.
val.se som är Valmyndighetens 
webbplats. Där hittar du mer 
utförlig information om att rösta, 
och vilka möjligheter som finns. 
Där kommer det också att finnas 
information på flera språk inför 
höstens val.

!
Röstmottagaren lägger ner valkuverten i 
valurnorna.                       
Arkivbild 2014: Göran Billeson
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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

Erik Östman (M) 
Kommunalråd
Mobil:  0730-46 81 19

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

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd
Kontakt genom mejl

Jessica Eek (V) 
Gruppledare
Arbete: 20 71 85

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

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

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

Mikael Sanfridson (S) 
Kommunalråd
Telefon: 013-20 70 52

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

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

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 Liberalerna.  
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) kommunalråd, samordningsansvar för bland 
annat äldreomsorg, omsorg och sociala frågor.

Birgitta Rydhagen (MP) kommunalråd, förste vice ordförande i kom-
munstyrelsen, ansvarar för idéburen sektor. 

Rebecka Hovenberg (MP) kommunalråd, samordningsansvar för miljö- 
och klimatfrågor, naturvård och landsbygdsutveckling.

Daniel Andersson (L) kommunalråd, ansvarar för personalfrågor. 

Karin Granbom Ellison (L) kommunalråd, samordningsansvar för bland 
annat gymnasieskolan samt arbetsmarknads- och integrations-
frågor.
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Datum för sammanträden
Bygg- och miljönämnden
12/4, 9/5, 14/6, 23/8, 20/9, 
18/10, 22/112

Samhällsbyggnads-
nämnden
18/4, 16/5, 13/6, 22/8, 19/9, 
17/10, 21/11

Äldrenämnden
26/4, 31/5, 20/6, 30/8, 27/9, 
25/10, 29/11

Omsorgsnämnden
25/4, 30/5, 20/6, 26/9, 24/10, 
28/11

Bildningsnämnden
19/4, 23/5, 14/6, 26/9, 25/10, 
22/11

Kultur- och fritids-
nämnden
19/4, 24/5, 14/6, 27/9, 25/10, 
22/11

Kommunfullmäktige
27/3, 24/4, 19/6, 28/8, 25/9, 
16/10, 6/11, 4/12

Kommunstyrelsen  
10/4, 17/4, 8/5, 15/5, 22/5, 12/6, 
21/8, 4/9, 11/9, 18/9, 9/10, 23/10, 
13/11, 20/11, 27/11

Barn- och ungdoms-
nämnden 
19/4, 24/5, 13/6, 27/9, 24/10, 
22/11

Rebecka Hovenberg (MP)
Kommunalråd
Mobil: 0732-54 41 16

Här hittar du samman-
trädesdatum 2018 för 
kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och 
några av nämnderna.  
På www.linkoping.se 
hittar du mer informa-
tion i samband med res-
pektive sammanträde.

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

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. Dessutom ska utskotten ge de 
förtroendevalda möjligheten till en dialog med Linkö-
pingsborna i de olika områdena. Välkommen att ta kon-

takt med dina lokala politiker om frågor i din kommun-
del. På linkoping.se hittar du mer information om 

de geografiska utskotten. Klicka i tur och ordning 
på rubrikerna Kommun och politik, Politik och 

demokrati, Kommunfullmäktige, Råd och 
utskott. Utskotten ligger i högerspalten.

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
Gunnar Gustafsson (MP), ordförande, 0709-544 778
Lars Vikinge (C), vice ordförande, 0705-54 31 25

Åkerbo
Mari Hultgren (S), ordförande, 0703-79 56 72
Fredrik Lundén (M), vice ordförande, 0767-64 65 83

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 (L), ordförande,  0734-12 57 24
Rutger Starwing (M), vice ordförande, 0705-16 41 25

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

Johannelund
Ellen Aguirre (S), ordförande, 0703-65 02 78
Anita Jonasson Kroon (M), vice ordförande, 013-15 69 04

Landeryd
Johan Bergstedt (MP), ordförande, 0727-07 09 29
Rolf Edelman (M), vice ordförande, 0704-48 77 44 
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11Du kan också kontakta din politiker genom 
att mejla förnamn.efternamn@linkoping.se
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Linköpings kommun
linkoping.se/medborgarkontor

• Bostadsinformation  

• Budget- och skuldrådgivning

• Konsumentvägledning  

• Samhällsinformation  

• Stadsdelssamordning  

• Tomtförmedling  

• Turistinformation  

Medborgarkontor City 
i Stadsbiblioteket, Östgötagatan 5, 
013-20 66 70

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

Medborgarkontoret i Berga 
Söderleden 46 (bredvid Berga kyrka), 
013-20 55 30

På Medborgarkontoret har du tillgång till: 
Arbetsförmedlingen • Arkitektrådgivning, ring för bokning • Barnomsorgshandläggare  • Byrån mot diskriminering  
Juridisk rådgivning, ring för bokning • Resurspoolen • Äldrelots 

Vi hjälper dig att hitta rätt i samhället

All vägledning på ett ställe
Välkommen till Medborgarkontoret

ELDSHOW 
i domkyrkoparken

Miljömanifestation 

EARTH HOUR
Domkyrkan 24 mars 19.15-21.00

Louise Hoffsten 
Jonas Ridderström 
& Samuel Videsäter

Samtal om de 
globala hållbarhetsmålen 

Malin Forsgren samtalar med 
Kristina Zetterström, Rebecka Hovenberg 

och Martin Modéus

sång

musik

med gruppen Cirkus-Emma

wwf.se/earthhour

Foto: Pär Wickholm

länsråd miljökommunalråd

biskop

miljö- och hållbarhetskonsult

Vi hjälper dig
att göra skillnad!

Vill du hjälpa ett barn, en ungdom eller en vuxen 
till en stabilare tillvaro och en tryggare framtid?
Linköpings kommun söker fler personer till våra frivilliga uppdrag. Vi behöver familje-
hem, stödfamiljer, kontaktpersoner och gode män. Din insats gör skillnad, människor behö-
ver människor. Anmäl ditt intresse på frivilligcentrum@linkoping.se

Linköpings kommun
Frivilligcentrum
linkoping.se/frivilligcentrum


