
INNERSTADEN 
 
 
KORTA FAKTA: Innerstaden omfattar stadskärnan med Trädgårdsföreningen samt den tidigare 
stadsdelen Hunneberg samt området med sportanläggningar vid Tinnerbäcksbadet. I samband med 
förändringen av stadsdelsindelningen 2000 överfördes kvarteren Eskimån, Eldaren, Eremiten och 
Emigranten från stadsdelen Ekkällan till Innerstaden. Innerstaden är sedan gammalt stadens kulturella och 
kommersiella centrum. De kommunala förvaltningarna och ett flertal regionala förvaltningar, bl a 
landsting och länsstyrelse, finns inom stadsdelen. Bebyggelse från tiden före sekelskiftet finns främst 
omkring Domkyrkan och Stora Torget. Trädgårdsföreningen, som anlades 1859, är Linköpings stadspark 
och Innerstadens lunga 
 
Bostadsbebyggelsen består nästan enbart av flerbostadshus. Före 1960 tillkom mer än hälften av det 
nuvarande bostadsbeståndet. Under åren 1960-1975 revs fler byggnader än under de föregående 30 åren. 
Samtidigt har det skett en stor tillväxt av ytor för handel och kontor. Under slutet av 1970-talet började 
dock en omfattande bostadssanering, bl a i området kring Kungsgatan. Under 2000-talet har tillkommit 
närmare 800 nya lägenheter, bl.a. Drabanten (Magasinstorget), Kanberget, Djäknen (”Slöjdis”) och 
Dolken (Drottningtornet vid Stångån). Förnyelse och komplettering av bebyggelsen pågår alltjämt och 
förväntas fortsätta under överskådlig tid. Andelen smålägenheter med 1 rok eller mindre är högre än i 
genomsnitt för kommunen. Andelen hushåll med en boende är mycket hög. Antalet bostäder vid senaste 
årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
År 1960 var folkmängden 13 051 personer. Under 1960- och 70-talen halverades befolkningen men har 
därefter åter ökat. Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
Under den senaste femårsperioden har varje år födelseöverskottet varit negativt, medan antalet inflyttade 
varit högre än antalet utflyttade. 
 
Stadsdelen har det största utbudet av service och den största koncentrationen av arbetstillfällen i 
kommunen. De främsta näringsgrenarna är handel och personliga tjänster, finans- och företagstjänster 
samt offentlig förvaltning.  
 
SERVICE: Friskolorna Internationella Engelska skolan och Klara Privata Grundskola är grundskolor med 
undervisning från år 6-9. Inom stadsdelen finns 8 förskolor, varav ett föräldrakooperativ och två andra 
fristående.  
 
Inom stadsdelen finns 2 servicehus för pensionärer samt 4 sjukhem. Antal lägenheter för vård- och 
serviceboende framgår av tabellsidan. 
 
Linköpings stadsbibliotek, som är kommunens huvudbibliotek, finns i stadsdelen. Den kommersiella 
servicen omfattar bl.a. apotek, företagscenter, postombud, ett flertal banker, systembutik och 
dagligvarubutiker. 
 
Det finns 2 vårdcentraler med specialistmottagningar, distriktssköterskemottagning samt 
barnavårdscentral, kvinnohälsan och folktandvård i stadsdelen. Vidare finns en privat klinik för 
specialistvård.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: Den största delen av lägenheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Fjärrkyla 
är utbyggt i Innerstaden. Utsikt Bredbands fibernät är utbyggt på en hel del adresser i innerstaden. Även 
ADSL kan erbjudas till företag. 
 



FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: En utvecklingsplan för Linköpings innerstad, tillägg 
till översiktsplan för staden, antogs av kommunfullmäktige 2016-03-22.  
 
Följande projekt pågår (se karta för numrering): 

1. Folkungavallen, detaljplanering pågår för simhall samt bostäder, ca 400 lgh. 
2. Kv. Eddan, detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2016. Byggnation för ca 200 lgh torde 

starta 2016.  
3. Kv. Akilles, detaljplanering för påbyggnad av parkeringshus pågår. 
4. Kv. Bikupan, detaljplan för kontor vann laga kraft den 11 januari 2016.  
5. Kv. Detektiven, detaljplanering för bostäder pågår, ca 70 lgh. 

 
 
 
 
 
 


