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سیاست حاکم در لینکوپینگ
در حال حاضر" ،ائتالف برای لینشوپینگ"  (Koalition för Linköpingتصدی امور لینشوپینگ را
بر عهده دارد ( .)2014-2016این ائتالف بین سوسیال دموکرات ها ) ،)Socialdemokraternaحزب
سبز ) (Miljöpartietو حزب لیبرال مردم  (Folkpartiet).شکل گرفته است.
اپوزیسیون سیاسی لینشوپینگ از حزب میانه رو ) ،(Moderaternaحزب مرکزی (،(Centerpartiet
حزب دموکرات مسیحی ) ، (Kristdemokraternaحزب چپ ( (Vänsterpartietو دموکرات های
سوئد  (Sverigedemokraterna).تشکیل شده است.
شورای شهر
شورای شهر لینکوپینگ عالی ترین نهاد اجرایی شهر است .ساکنان لینکوپینگ اعضای هیئت و نمایندگان را
برای دوره های  4ساله انتخاب می کنند .شورای شهر  79عضو از  8حزب سیاسی دارد.
شورای شهر در مورد مسائل مهم شهر و مسائلی که به منافع شهر مرتبط است تصمیم گیری می کند .شاید
مهمترین وظیفه ی شورای شهر ارتقای دموکراسی و کمک به استمرار آن و حمایت های مردمی است.
جلسات شورای شهر
شورای شهر معموال آخرین سه شنبه هر ماه جلسه دارد .معموال در ماه جوالی جلسه ی رسمی تشکیل نمی
شود .جلسات شورای شهر در اتاق شورای شهر ساختمان شهرداری واقع در استورگاتان  43تشکیل می شود.
ورود به جلسات شورای شهر برای عموم ازطریق بالکن عمومی آزاد است .به علت محدودیت جا در این
مکان ،گروه های حاضر می بایستی برای اخذ پذیرش از قبل نام نویسی کرده باشند.
در پایان جلسات ،مردم می توانند سواالتی را در مورد فعالیتهای شهرداری مطرح کنند .سواالت باید به صورت
تلفنی یا مکتوب تا قبل از ساعت  12روز قبل از تشکیل جلسه به دبیر شورای شهر ارائه شوند.
جلسات به صورت زنده بر روی اینترنت پخش می شوند.
هیئت ها و کمیته ها
هیئت شهرداری و دیگر کمیته ها تحت نظارت شورای شهر کار می کنند .شورای شهر اعضا و نمایندگان این
هیئت ها را منصوب می کنند .اعضای کمیته ها اغلب اعضای شورا نیز هستند.
مهمترین هیئت شهر ،هیئت شهرداری است .این هیئت مسئول کلیه امور مربوط به توسعه و وضعیت مالی
شهرداری و همچنین هماهنگ کردن فعالیت های شهری است.
شهرداری چندین کمیته دارد که در مورد فعالیت های جدید مسئولیت دارن و تصمیم گیری می کنند .فعالیتهای
آنها این بخش ها را دربرمی گیرد :مراکز مراقبت از کودکان ،مدارس ،مراکز مراقبت از افراد سالخورده،
ساخت و ساز ،مسائل زیست محیطی ،و مسائل مرتبط با فرهنگ و سرگرمی.
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