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Riksplan – Ge alla möjligheten forma sitt egna liv
ARBETE

Få alla i arbete som kan arbeta, underlätta företagande och starta företag, låg skatt för låginkomsttagare, sjuka och
pensionärer. Eventuell skattebefrielse/skattereduktion för pensionärer och psykiskt sjuka/förtidspensionärer. Motverka
missförhållanden på arbetsplatser.


RUT-/ROT-avdrag för tjänster i hemmet, minska svartarbetet. Återinföra läxhjälps-RUT.



Skatteavdrag vid arbete.




De flesta företag i Sverige är småföretagare – minska krånglet och uppmunta småföretag.
Sveriges huvudsakliga intäkter kommer fås genom att folk arbetar.

UTBILDNING/SKOLA

Utbildning och skola, livslångt lärande, få elever känna glädje över att lära och gå till skolan. Utbildning ger möjlighet att
välja jobb. Betyg från mellanstadiet för att kunna ge rätt stöd till de som halkar efter. Möjlighet till högre studier genom
utbildning.
VÅRD/OMSORG

Humanism och värdighet i vården, äldrevård som respekterar de äldre, vårdköer som är rimliga. Psykvård som
respekterar de sjuka. Långtidssjuka och folk som är förhindrade att arbeta ska få pensionsgrundande inkomst under sin
sjukdomsperiod.
POLIS


Förhindra och motverka brott, speciellt våldsbrott, hemfridsbrott och misshandel. Ingripa vid våld i hemmen och på
gator. Att bli utsatt i hemmet ger men för livet och gör att de utsatta inte klarar av att arbeta. Ett polisväsende som
fungerar. Hela Sverige ska vara tryggt, även problemområden – mer poliser där. Motverka kriminella gäng och
organiserad brottslighet.

FÖRSVAR

Ett försvar som försvarar Sverige. Mer vikt på civilförsvar. Återinför värnplikt – med möjlighet att välja utbildas inom
civilförsvaret. Eventuell även kvinnlig värnplikt. Alla kan bidra till Sveriges försvar.
SAMARBETE INTERNATIONELLT

Samarbete med andra länder, såsom inom EU. Goda relationer med alla länder.
STÖD TILL ANDRA LÄNDER/FLYKTINGAR/INTEGRATION

Hjälp i första hand folk i deras länder och genom internationella samtal. Förtryck, förföljelser och krig kan motarbetas
genom diplomati och genom att ställa krav på länder. FN spelar en viktig roll internationellt. Motverka dödsstraff och
politisk förföljelse och åsiktsförföljelse.


De flyktingar som måste fly landet ska tas emot av alla länder som kan ta emot dem, även Sverige. Ge 1 % av BNP i stöd
till utvecklingsländer, och se till att det kommer folket till del. Hjälp dem som kommer att få utbildning och arbete.

GLESBYGD

För glesbygden är det ofta långa resor med bil. Sänk bensinskatten.
MILJÖ


Sverige ligger bra till utsläppsmässigt, men mer kan göras. Elbilar och nyare bilpark. Utsläppskrav för industrin. Sol, vind och vatten i
större utsträckning. En säker kärnkraft, gärna nya säkrare kärnkraftverk.

BIDRAG INOM SVERIGE/MEDBORGARLÖN


Ge de som inte kan arbeta en inkomst de klarar sig på. Att gå på bidrag ska inte ge mer än att arbeta. Utred och prova eventuellt viss
medborgarlön, såsom t ex i Finland.

FAMILJEPOLITIK/JÄMSTÄLLDHET


Låt både mannen och kvinnan vara hemma med barnen. Barnet behöver båda föräldrarna. Minst 25 % av föräldrartiden med pappan
och 25 % med mamman.



Lika lön för lika arbete, oavsett kön. Ingen kvotering, kompetens ska avgöra vid anställning.
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ARBETE/FÖRETAGSVÄNLIG KOMMUN
Få alla i arbete som kan arbeta, underlätta företagande och starta företag, låg skatt för låginkomsttagare, sjuka och
pensionärer. Eventuell skattebefrielse för pensionärer och psykiskt sjuka/förtidspensionärer. Motverka
missförhållanden på arbetsplatser.



Uppmuntra start av företag, småföretagare viktiga.



Samarbete inom Östergötland.



Låt alla få ta tillvara sin kompetens och hitta ett arbete de trivs med.

UTBILDNING/SKOLA

Utbildning och skola, livslångt lärande, få elever känna glädje över att lära och gå till skolan. Utbildning ger möjlighet att
välja jobb. Betyg från mellanstadiet för att kunna ge rätt stöd till de som halkar efter. Möjlighet till högre studier genom
utbildning.


Ordning och reda i skolan. Valfrihet att välja skola och förskola. Kvalitet i utbildningen. Aktiva skolval!



Låt äldre hjälpa till i skolan, t ex morfar och mormor. Nyfikenhet att lära viktig, motivera!

VÅRD/OMSORG

Humanism och värdighet i vården, äldrevård som respekterar de äldre, vårdköer som är rimliga. Psykvård som
respekterar de sjuka. Långtidssjuka och folk som är förhindrade att arbeta ska få pensionsgrundande inkomst under sin
sjukdomsperiod.
POLIS


Förhindra och motverka brott, speciellt våldsbrott, hemfridsbrott och misshandel. Ingripa vid våld i hemmen och på
gator. Att bli utsatt i hemmet ger men för livet och gör att de utsatta inte klarar av att arbeta. Ett polisväsende som
fungerar. Hela Sverige ska vara tryggt, även problemområden – mer poliser där. Motverka kriminella gäng och
organiserad brottslighet.

BOSTÄDER

Bygg så att alla Linköpingsbor får en passande lägenhet. Nya bostadsområden då Linköping växer.

Hyror som även de som har det dåligt ställt klarar måste finnas.
KULTUR/FRITID/SPORT

Satsa på kulturen i länet och i Linköping. Ordna stadsfester. Ha full aktivitet i Konsert & Kongress och på Teatern. Musik,
Artister, Föredrag. Bygg idrottsarenor, ny simhall – ett aktivt liv förbättrar hälsan. Museum, Bibliotek – längre
öppettider. Simkunnighet viktig.

Nytt kulturmuseum, gemytlig Strandpromenad och Slottsträdgård.
GRÖNOMRÅDEN/NATUR

Bevara grönområden i hela staden.
INFRASTRUKTUR

Se till att det är möjligt ta cykel och buss som alternativ till bil. Underhåll vägar och ha bussar till glesbygden.
INTEGRATION

Hjälp nyinkomna att utbilda sig och komma i arbete.
JÄMSTÄLLDHET

Låt båda könen behandlas lika och båda föräldrarna ta ansvar för sitt barn. Kvotering inte lösning, utan kompetens
avgörande.
MOBBING

Motverka mobbing och utfrysning i skolor och på arbetsplatser. Låt barn och vuxna känna glädje över att gå till
skola/jobb. Skapa ett samhälle där dialog används istället för våld – i hem, samhälle, skolor, etc…
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VÅRDKÖER, KVALITET, VÄRDIGHET


Låt folk få behandling de behöver i tid.



Alla inom vården arbetar med människor som förtjänar human behandling. Kräv att
äldrevård, hemtjänst och psykvård som ger den omtanke till patienterna/brukarna som de
förtjänar.



Satsa på vårdcentralerna, möjlighet till första akutbedömning på VC istället för att vänta
timtals på akuten på US.



Dygnet-runt vårdcentral på US.



Kompetens inom såväl allmänmedicin som psykiatri på VC.



Premiera kundnöjdhet och en god fungerande vård med lönetillägg om vårdgivaren har
motiverad, kompetent personal som ger god vård och omsorg. (Låt patienterna få sätta betyg
på läkare och dem inom vården).



Hälsofrämjande vårdmiljöer, vården som en attraktiv arbetsplats.



Patienterna ska få bestämma mer över sin vård.



Korta tiden från diagnos till behandling.



Jobba för stopp av våld i nära relationer. Ingrip vid missförhållanden.



Valfrihet, omtanke och respekt för den enskilda.



Utveckla VC och närsjukvård.



Brukardialog



Ett nytt psykiatrihus vi kan vara stolta över.

KOLLEKTIVTRAFIK


Bussturer även till landsbygden.




Laddningsuttag på bussar.
För förtidspensionärer ska även de ha rätt till pensionärsrabatt på Östgötatrafiken.

KULTUR


Satsa på kulturen i länet och i Linköping. Ordna stadsfester. Ha full aktivitet i Konsert &
Kongress och på Teatern. Musik, Artister, Föredrag. Bygg idrottsarenor, ny simhall – ett aktivt
liv förbättrar hälsan. Museum, Bibliotek – längre öppettider. Simkunnighet viktig.

