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Ljunkanbygget har börjat
Fordonshalllen klar i höst
LINKÖPING

Under måndagen restes 
första stolpen till det som 
ska bli Ljungstedska sko-
lans nya fordonshall.

Fordons- och trans-
portprogrammet har 
väntat länge på nya lo-
kaler. Nu har den första 
muttern skruvats i och 
bygget som ska stå fär-
digt under höstterminen 
2013 har officiellt påbör-
jats.

Bilindustrin viktig
På plats under invig-

ningen var bland andra 
Lejonfastigheters fast-
ighetschef Ann de Jonge 
och Fordons- och trans-

portprogrammets rektor 
Sten Lundberg.

– Det är jätteroligt att 
vi kan bidra med ända-
målsenliga lokaler, säger 
Ann de Jonge Lejonfastig-
heters fastighetschef.

Skruvade i de första 
stolpmuttrarna gjorde 
eleverna Magnus Fahl-
stedt  och Lars Kornebäck 
från fordons- och trans-
portprogrammet.

– Det är jätteviktigt att 
de elever som ska bli de 
som är med och utvecklar 
våra bilar i framtiden har 
lokaler som ligger i tiden 
så att de kan utveckla sig. 
Det är de som är framti-
den, säger Ann de Jonge.

Therese Ekstrand Lejonfastigheters fastighetschef Ann de Jonge var med och grävde. Foto: Andreas Widgren

Långtidsarbetslösa i fokus
AF mötte riksdagsledamöter
LINKÖPING

Under måndagen besök-
te fyra riksdagsledamöter 
arbetsförmedlingen för att 
diskutera hur man ska få 
de som står längst från ar-
betsmarknaden i jobb.

Peter Holmsten, chef 
för Arbetsförmedlingen i 
Linköping, tycker det är 
positivt att riksdagsleda-
möter från olika utskott 
besöker staden.

– I dag har vi bland 
annat kunnat diskute-
ra lönebidraget, åldersbe-
gränsningen av CSN-bi-
draget och att vi efterly-
ser verktyg för ungdoms-
garantin. Det är positivt 
att kunna lyfta fram vårt 
perspektiv på de här frå-
gorna, säger han.

Para ihop arbetslös med 
arbetsgivare

De personer som ofta-
re hamnar i långtidsar-
betslöshet är personer 
som blivit sjukskrivna el-
ler som är nyanlända till 
Sverige.

– Att få de här personer-
na i arbete handlar myck-
et om attitydförändringar. 
Jag hoppas att om några 
år har synen på att an-

ställa de här personerna 
förändrat på samma sätt 
som miljöfrågan. I dag är 
det ju i princip omöjligt 
för en arbetsplats att in-
te ha ett miljötänk, säger 
Finn Bengtsson, ledamot 
i socialförsäkringsutskot-
tet. Det finns en rad åt-
gärder som ska sätta per-
soner som   är  långtids-
arbetslösa i jobb. Att hit-
ta arbetsgivare och  ar-
betsplatser  som  är vil-
liga att ta emot personer 
i åtgärd är dock ett  pro-
blem i   Linköping.

– I varje kontakt vi har 
med en  företagare försö-
ker  vi  presentera möjlig-

heten att de skulle kunna 
ta  emot någon som  behö-
ver  komma in på arbets-
marknaden. Men det be-
hövs göras  mer , säger  
Christina  Ilvonen, sek-
tionschef och ansvarig för 
jobb- och   utvecklingsga-
rantin på  arbetsförmed-
lingen.

Ökat samarbete mellan 
myndigheter

Ytterligare en fråga 
som lyftes av arbetsför-
medlingen Linköping var 
hur arbetsförmedling-
en och försäkringskas-
san ska kunna samarbe-
ta bättre kring unga som 

har aktivitetsersättning. 
Ersättning ges till unga 
från 19 till 29 år som in-
te kan arbeta heltid på 
grund av sjukdom, ska-
da eller funktionsnedsätt-
ning. Men när personerna 
fyller 30 går aktivitets-
ersättningen ut. Det kan 
innebära både att eko-
nomin försämras och att 
den sysselsättning man 
haft förändras, säger Ka-
rin Sköld, sektionschef på 
arbetsförmedlingen i Lin-
köping som är rädd för att 
de unga hamnar i kläm.

Hon efterlyser ett tidi-
gare samarbete mellan 
arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan kring 

de personer som närmar 
sig gränsen för att fyl-
la 30 år och därmed mis-
ter aktivitetsersättning-
en. Försäkringskassans 
bedömning av personens 
aktivitetsnivå och arbets-
förmedlingens bedömning 
av arbetsförmågan går in-
te alltid ihop menar hon.

–Vi kan konstatera att 
båda myndigheterna har 
arbetsmarknaden i sik-
te, men att man har oli-
ka ingångar vad det gäl-
ler det här, och då upp-
står ju problem. En större 
samsyn behövs vad gäller 
bedömningen, säger Finn 
Bengtsson.

Therese Ekstrand

Finn Bengtsson, socialförsäkringsutskottet besökte arbetsförmed-
lingen i Linköping. Foto: Therese Ekstrand

Peter Holmsten, chef för Arbetsförmedlingen i Linköping väl-
komnar diskussioner med riksdagsledamöterna. Foto: Therese 
Ekstrand

Tillväxten störst i Norrköping
Linköping halkar efter
LINKÖPING

Preliminära siffror vi-
sar på en befolkningsök-
ning över riket. Både anta-
let födslar och inflyttade till 
Sverige är en bidragande 
orsak till ökningen.

Såhär långt tror man 
att Sveriges befolkning 
kan landa på 9,5 miljo-
ner invånare redan under 

2013.
– Preliminärt sett kan 

man se att ökningen kan 
uppgå till 69 000 personer 
över hela landet, säger 
Roland Schütz från statis-
tik och utredningar i Lin-
köping. För Östergötlands 
del ligger Norrköping i tä-
ten framför Linköping.

– För Norrköping har 
det gått riktigt bra. Ök-

ningen är uppe i 1506 per-
soner under 2012 med-
an Linköping fick en ök-
ning på 1163 personer. Se-
nast Norrköping hade en 
större ökning än Linkö-
ping var 1992, säger Ro-
land Schütz. Statistiken 
tar upp antalet inflyttade 
minus utflyttade samt an-
talet födda minus antalet 
avlidna. År 2012 visade 

sig vara ett babyboom år 
för Linköping vilket na-
turligtvis gör sitt till be-
folkningsökningen. Dess-
utom föddes det 100 fler 
barn i Linköping än vad 
tidigare prognoser siat 
om. Trots det ligger ändå 
Norrköping i topp och Ro-
land tror att universitetet 
i Norrköping hjälper till 
att höja statistiken.

– Universitetet i Norr-
köping utvecklas mer och 
mer och en tanke är ju att 
studenterna stannar kvar 
i staden efter examen vil-
ket såklart gynnar befolk-
ningstillväxten, samt att 
fler studenter börjar läsa 
i Norrköping, säger han. 
Definitiva siffror kommer 
i början av februari.

Fanny Miles

Rör på dig
Positiva effekter på 
alla sätt
LINKÖPING

Det är bevisat att ett 
aktivt liv där fysisk akti-
vitet integreras i männis-
kors vardag ger positi-
va effekter både fysiskt, 
mentalt, funktionellt och 
socialt. 

Nu samlar Östsam poli-
tiker, personal och fören-
ingar för ett seminarium.

För att aktualise-
ra frågan om detta ge-
nomför Regionförbundet 
Östsam och Landstinget 
i Östergötland en konfe-
rens under temat ”Hur 
främjar vi fysisk aktivi-
tet?” Regelbunden fysisk 
aktivitet främjar hälsa 
och välbefinnande samt 
har en sjukdomsförebyg-
gande effekt.

Viktig uppgift
Både landstinget och 

kommunerna har en 
viktig uppgift när det 
gäller att skapa ökade 
förutsättningar för fy-
sisk aktivitet hos invå-
narna. 

Konferensen kommer 
att handla om hur vi kan 
främja fysisk aktivitet i 
olika åldrar, via sam-
hällsplanering och inom 
olika verksamheter.

Fullbokad
– Dagen är sedan 

länge fullbokad så det 
här är ett angeläget äm-
ne, 

menar Annika Lars-
son, folkhälsostrateg på 
Östsam. 

Själva seminarieda-
gen är på torsdag och 
platsen är Missionskyr-
kan.  

Under dagen kommer 
flera föreläsare att ge 
olika infallsvinklar på 
temat. 

Bland annat kommer 
Ulrika Åkerlund, pro-
jektledare Boverket, 
att berätta om resulta-
tet av regeringsuppdra-
get att utveckla arbetet 
med samhällsplanering 
för att främja fysisk ak-
tivitet.

Jerry Prütz

Miljoner till 
Östergötland
Många i Linköping  
använder Rut - och Rot
LINKÖPING

Skatteverket betalade 
under 2012 ut 687 mil-
joner  kronor i skattere-
duktion för rot- och rutar-
bete i Östergötlands län. 

Det är framför allt rut-
avdragen  som ökar en-
ligt ny statistik från Skat-
teverket.

Under  2012 har 2 
736 företag gjort rotar-
beten åt drygt 40 800 
köpare i  Östergötlands 
län. 

När det gäller rut har 
660 företag utfört tjäns-
ter åt  21 000 personer.

953 Linköpingsbor 
gör avdrag.

214 personer
I Linköping har 214 

personer använt rutav-
drag och när det gäller 
rotavdraget så har 739 
personer använt sig av 
den möjligheten.

– I snitt har varje kö-
pare av  ruttjänster fått 
nästan 4 500 kronor i 
skattereduktion. 

I Östergötland  är 
motsvarande summa 3 
400 kronor och hamnar 
därmed lägre än  riks-
snittet, säger Pia Blank 
Thörnroos. 

Företagen  har fram 
till den 31 januari på 
sig att skicka in alla 
ansökningar för  arbe-

ten som har utförts och 
betalats under 2012. 

Kommer ansökning-
arna in  efter detta da-
tum så får inte företa-
gen någon utbetalning 
för  skattereduktionen.

Miljoner till länet
Sett över hela landet 

betalade  Skatteverket 
under 2012 ut 16,8 mil-
jarder kronor i skatte-
reduktion för  rot- och 
rutarbete, 

vilket är 1,5 miljar-
der kronor mer än året 
före.

 Mer än en  fjärdedel
Av  de totala utbe-

talningarna 2012 står 
Stockholms län för mer 
än en  fjärdedel. 

Därefter följer Västra 
Götaland och Skåne. 

Med  rotarbete me-
nas reparation och un-
derhåll, ombyggnad och 
tillbyggnad.  

Till rutarbete räknas 
hushållsarbete såsom 
städning, klädvård, 
enklare  trädgårdsarbe-
te samt barnpassning. 

Skattereduktionen 
är 50 procent av  ar-
betskostnaden, med ett 
maxbelopp på 50 000 
kronor per person och 
år.

Jerry Prütz


