
LINKÖPING
Där idéer blir verklighet 



Kort om Linköping

• 160 000 invånare – landets femte största 

stad

• Låg snittålder – 39 år

• 36 procent har högskoleutbildning

• Universitet

• Universitetssjukhus

• Regionalt nav för arbetspendlare

• Lägst skattesats i regionen

• Residensstad och regionhuvudort



I hjärtat av södra Sverige

• Till Stockholm  Tåg: 1,40 tim. Bil: 2,15 tim.

• Till Göteborg Tåg: 3,15 tim. Bil: 3 tim.

• Till Malmö Tåg: 2,45 tim. Bil: 4,15 tim.

• Till Köpenhamn Tåg: 3 tim.

• Till Amsterdam Flyg: 1,45 tim.



En del av regionen 
East Sweden

• 450 000 invånare

• 45 000 företag

• 180 000 arbetstillfällen inom 45 minuters

pendlingsavstånd



Regionalt pendlingsnav

20 000 inpendlare dagligen

17 000 arbetspendlare

3 000 studiependlare

Linköping–Storstockholm

1 600 arbetspendlare ut

700 arbetspendlare in



Ostlänken 
– nationell järnvägssatsning

• Nya järnvägsspår Linköping-Stockholm

• Kortare restider

• Tätare förbindelser

• Binder ihop starka regioner

• Nytt skede i stadens utveckling

• Ny centralstation

• Ny stadsdel



Näringsliv

• 11 500 aktiva företag

• Fler än 700 nyregistrerade företag per år

• 65% av företagen är kunskapsintensiva

• 85% har 1–5 anställda

• Kreativt centrum för ett mångfasetterat 

näringsliv med stor branschbredd 

• Kluster inom flyg, miljö- och hållbarhet och 

informations- och kommunikationsteknik

• Saab, Ericsson, IFS, Autoliv, Sectra, 

Cloetta, Scan, Arris



Arbetsmarknad
Antal anställda 2015 (76210)



Tio största arbetsgivarna

• Linköpings kommun  9 000

• Region Östergötland i Linköping 7 900 

• Saab AB  4 200

• Linköpings universitet  4 000

• Ericsson AB  1 300

• Tekniska verken  970

• Attendo Sverige AB  825

• Försvarsmakten  775

• Polisregion Öst 525

• Scan 525



Science Park Mjärdevi

• Startade 1984

• 350 företag, 6 500 anställda

• Ledande teknikföretag - Sectra, IFS, Autoliv

• Startups - Amra, XMReality, Senion

Profilområden: 

• Bildbehandling

• Fordonssäkerhet

• Mobilt bredband



Utbildning

Kommunala skolor

14 675 elever, grundskola

4 130 elever, gymnasium

Fristående skolor

2 595 elever, grundskola

2 162 elever, gymnasium



Linköpings universitet

• 27 000 studenter

• 4 000 anställda

• 1 300 forskare

• 350 professorer

• Innovativa utbildningar och forskning 

genom tvärvetenskapligt synsätt

• Teknik, medicin, naturvetenskap, 

humaniora, samhällsvetenskap och 

utbildningsvetenskap



Linköpings kommun

• Omfattande verksamhet – 9 000 anställda

• Omsätter 9,8 miljarder kronor

• Politiskt styrd organisation

• Utför obligatoriska uppgifter och frivilliga 

uppgifter

• Skattefinansierad till största delen



Kommunens bolag

• 1 300 anställda

• Omsätter 7,0 miljarder kronor

• Vatten

• Avfallshantering och återvinning

• Energiproduktion, varmvatten, el och biogas

• Bostäder

• Förvaltning av fastigheter och mark

• Turism och evenemang



Politisk organisation

Kommunfullmäktige

• Alla ledamöter folkvalda

• Beslutar om budget och skatt

• Fastställer riktlinjer och policies



Politisk organisation

Kommunstyrelse

• Bereder och verkställer kommunfullmäktiges 

beslut

• Leder och samordnar kommunens verksamhet

• Följer upp budgeten och utvärderar mål



Befolkningsökning 1975–2017



Bostäder och 
nybyggnation

Bostäder i en- och tvåfamiljshus 24 924

Lägenheter i flerfamiljshus 50 274

Planerade bostäder i småhus

och lägenheter fram till 2027 ca 10 000



Stora byggnadsprojekt 
i Linköping

• Större och förtätad innerstad

12 000 bostäder

10 000–15 000 arbetsplatser

• Ny centralstation öster om Stångån

• Ny stadsdel Stångebro vid centralstationen 

5 000 nya bostäder 

15 000–20 000 arbetsplatser



Vallastaden – från vision 
till inflyttning på fem år 

• 40 aktörer – 1000 bostäder 

• Ny modell för samhällsbyggnad 

• Nytänkande inom boende och byggande 

• Arkitektoniska grepp och innovativa 

lösningar 



Folkungavallen 
med ny simhall

• 500 lägenheter i första 

etappen

• Butiker och torg

• Ny bad-, sim- och 

mötesplats blir hjärtat i 

den nya stadsdelen



Övre Vasastaden

• Ny stadsdel i centrala Linköping

• 900 lägenheter i första etappen

• Lokaler, restauranger, torg och 

mötesplatser

• Tidplan: klart hösten 2018



Nya Kungsberget

• Mötesplats för Linköpingsbor i alla åldrar

• Skola för 900 högstadieelever och 75 elever 

i högstadiesärskola

• Idrottshall

• Kulturskola

• Lokaler för publik verksamhet



Ebbepark

• Ny stadsdel mellan centrum och universitetet

• 700 lägenheter

• Kontor, service, caféer, restauranger, butiker 

och träningsanläggning

• Miljöer för entreprenörskap, forskning och 

innovation

• Fokus på miljöteknik

• Beräknas stå helt klart 2027



Djurgården

• Blandad stadsdel med affärscentrum, 

lägenheter, småhus och grönområden nära 

centrum, universitetet och Vallastaden

• Totalt 8 000 bostäder och 10 000–15 000 

arbetsplatser

• Detaljplan för Djurgårdens centrum 

antagen, detaljplan för övriga Djurgården 

beräknas bli antagen kvartal 1, 2019



Idrott och fritid

• Saab Arena – modern inomhusarena

• Linköping Arena – huvudarena för fotboll

• Friidrottsarena – en komplett hall för friidrott

• Isovalen – 400 meters konstfrusen isbana 

under vintersäsongen

• Linköpings simhall med äventyrsbad

• Smedstad ridsportcenter – en modern 

anläggning för bredd och elit

• Tinnerö eklandskap och natursköna 

parkområden



Kulturarv och 
historiska 
miljöer

Friluftsmuseet Gamla 

Linköping

Östergötlands museum

Flygvapenmuseum

Linköpings slotts- och 

domkyrkomuseum



Kulturarenor för konst, 
teater, musik, film och dans

Passagen Linköpings Konsthall

Östgötateatern

Ung Scen Öst

Östgötamusiken

Linköpings Filmsalonger

Dansens hus

Skylten – en mötesplats för kulturen



Arenor för 
större 
arrangemang

Saab Arena

Linköping Arena

Linköping Konsert & 

Kongress



Bäst i Sverige 
på solenergi

Linköping är den kommun 

i landet som har mest 

installerad effekt från 

solceller.



Linköping CO2-neutralt 
2025

CO2-utsläppen minskas genom

• Mindre användning av fossila bränslen

• Energieffektivisering

• Ökad produktion av förnybar el




