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Volts program till Linköpings
kommunfullmäktige
Linköping är en stad i förändring och vill även i framtiden vara den stad där idéer blir
verklighet. För att vi även i framtiden ska kunna trivas i vår stad krävs åtgärder som gör vår
hemstad vänligare mot sina invånare. Därför går Volt Sverige till val i Linköpings kommun för
att göra Linköping till en mer vänlig och framtidssäkrad stad i framkant.

En trevligare stadsmiljö

För att alla ska må bättre i centrum föreslår vi:

● Sänkt hastighetsbegränsning i innerstaden till 30 km/h med undantag för större
transportleder utan närliggande bostäder för att minska partikelföroreningar och
risken för skador vid krockar

● Att i samråd med organisationer som representerar funktionsnedsatta göra en
inventering av stadsmiljön för att underlätta för alla invånare att röra sig i miljön

● Släppt fokus på bilen vid framtida stadsplanering och istället prioritera andra
transportsätt. I bilcentrerade köpcentrum såsom Tornby bör inte fler tillstånd ges åt
företag att köpa upp värdefull åkermark och bygga butiker. En expandering av
Tornby/Kallerstad innebär inte mer handel, utan en förflyttning av handel från
Linköpings innerstad till Tornby, vilket leder till en dödare stadskärna

● Inventering av alla tak ägda av kommunen eller kommunala företag och dotterbolag
om det går att installera solceller. Om så är fallet bör kommunen finansiera installation
av sådana för att bidra till en hållbarare elproduktion och agera gott exempel för alla
fastighetsägare i kommunen
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En stad för unga
Personer formas av sin ungdom. För att garantera en bra start för kommunens ungdomar
föreslår vi:

● Aktivitetsbidrag till alla ungdomar i kommunen, något som skulle likna ett slags
friskvårdsbidrag. Bidraget ska finansiera medlemskap i fotbollsklubbar,
bräddspelssällskap,ridsport eller någon annan typ av förening med
ungdomsverksamhet samt den kommunala kulturskolan och betalas ut till
organisationerna. Varje ungdom kan bara få ett gratis medlemskap och det får max
kosta 600 kr per person och år

● Prioritering av skapande av feriejobb. Om möjligheten till meningsfulla feriejobb i
kommunal regi finns ska den brukas till fullo för att ge ungdomar chansen till ett litet
steg mot arbetsmarknaden

● Mensskydd på toaletten i kommunala verksamheter som högstadie- och
gymnasieskolor

● Göra det gratis för barn och ungdomar att åka buss inom kommunens gränser tills att
de fyller 20 år. Redan idag får många barn och ungdomar gratis busskort från skolan,
men de korten gäller bara vardagar men inte helger och kvällar
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