
Remiss Östgötalinjen från Linköpings arbetarekommun 

Linköpings arbetarekommun har gett s-föreningarna möjlighet att delta i remissarbetet, anordnat 
ett särskilt seminarium med Östgötalinjen som tema samt haft frågan uppe på ordförandeträff, 
styrelsemöte och representantskapet. 

Linköpings arbetarekommun har utifrån detta valt att svara på Östgötalinjens remiss på följande 
sätt: 

- Samlade synpunkter om Östgötalinjen som behandlats och prioriterats av styrelsen och 
representantskapet. 

- Synpunkter och förslag som inkommit men som inte har hanterats eller rangordnats, 
bilaga 1 samt remissvar från S-föreningen Forum, bilaga 2.  

Allmänna synpunkter om Östgötalinjen från Linköpings AK 
- Tydligt syfte med Östgötalinjen efterfrågas. 
- Att endast det som sticker ut/är tydliga förslag ska få finnas som strecksatser. Vi har redan ett 
partiprogram, så det som redan är självklart kan stå som bakgrund i brödtexten.  
- Kortare text. Förslag se bilaga 3. 
- Jämlika uppväxt- och levnadsvillkor är vår tids viktigaste fråga. Därför bör detta prioriteras av 
vårt partidistrikt och förslag på detta område särskilt tas fram. 
  



Bilaga 1 

Jämlikhet 
Jämlikhet i hälsa samt levnads- och uppväxtvillkor är vår tids viktigaste politiska fråga. Under de 
senaste decennierna har ojämlikheten ökat i Sverige. Det är orimligt. Samhällsekonomin och 
människorna mår bättre av att leva i ett jämlikt samhälle. Jämlikhetsfrågorna måste vara vårt 
kännemärke. 

- Socialförsäkringssystemet bör ses över utifrån ett jämlikhetsperspektiv 
- Rätt till skola-fritid och ett förändrat uppdrag för fritids 
- Jämställda villkor för kvinnor och män på riktigt. 
- Fasa ut det fria skolvalet.  
- Stänga högstadier med dålig kvalitet i de segregerade områdena. Istället ha större centralt 

placerade skolor där alla ungdomar möts. 
- Stå i fronten när det gäller jämställdhetsfrågor. 
- Fler förskoleplatser för att kvinnor ska ges förutsättningar att komma ut i arbetslivet. 

Särskilt kvinnor med utländsk bakgrund.  
- Alla människor oavsett kön ska ha samma rättigheter. Rusta samhället för att möta hbtq-

frågorna på ett bättre sätt. 
- Rätt till heltid.  
- Förtydliga samverkan inom vård och omsorg så att ingen faller mellan stolarna  
- Anpassa skolan till barn från hem med lägre utbildningsbakgrund. Vi ska inte svika 

arbetarklassens barn.  
- En mer sammanhållen skoldag genom satsning på fritids  
- Alla barns rätt till förskola  
- Satsningar på att stärka jämlikhet i vården i landet. Skiljer mycket i hälsoläge. 
- Svårare att äta hälsosam mat – eftersom det är dyrare. Höja socialbidraget? Beakta 

aspekten och göra avvägning. 
- Stad och land. Svårt att tänka att effektivitet inom hälso- och sjukvården ska drabba 

landsbygden/glesbygden för hårt. Ska finnas basvård nära där människor bor. Kan lösas 
med mer mobila lösningar. Mammografi tex – de som redan gått går men inte de som 
inte gick tidigare heller.  Färre i glesbygden och i utsatta områden som går på 
förebyggande hälsokontroller. 

- Samhällsservicebuss för att öka tillgängligheten till samhällsservice även i glesbygden. 
- Vi borde införa en ny version av fastighets- och förmögenhetsskatt.  
- Våra fattigaste pensionärer – höja garantipensionen. 
- Minska hälsogapet. Ta vara på Östgötakommissionens slutsatser.  
- Fackligpolitisk samverkan.  
- Höja kvinnolönerna på riktigt. Ta bort industrimärkena. 
- Ta bort kvinno- och mansdominerade yrkena. Redan på förskolan arbeta normkritiskt. 

Får inte släppa jämställdhetsfrågan. Just nu en kvinnofientlig trend. 
- Andra incitament än lön att locka över män till kvinnodominerade yrken.  Tex friår. 
- Jämlikhet över generationerna. Rädda om klimatet för att jordens resurser ska finnas kvar 

till de unga. 
- Diagnoserna. Samhället skapar diagnoser. Svårt att leva i detta samhälle och lättare att få 

vara annorlunda. 
- Stå upp för killars rätt till en schyst skolgång. Pojkar halkar efter.  
- Individualiserad föräldraförsäkringen 
- Flexiblare och bättre regler för familjer som lever på andra sätt än den heterosexuella 

tvåsamhetsnormen. 



Unga 
- Öka rekryteringen från hela länet till universitetet 
- Säkerställ att kommunerna tillhandahåller praoplatser till grundskolan. 
- Säkerställ att studievägledningen följer eleverna och ger en god vägledning. 
- Säkerställ att det finns lov-jobb för ungdomar från tidig ålder (15) så att fler unga kan 

prova på olika välfärdsyrken. 
- Yrkesförberedande utbildningar nära företag. 
- Jobbgaranti med utbildningar för att fler ska välja välfärdsyrken. 
- Hitta alternativ för de ungdomar som inte klarar skolan, kanske inte absolut kräva examen 

från gy utan hitta vägar till utbildning eller arbete utan detta. 
- Trygga anställningar för unga vuxna. 
- Fundera på om normen måste ligga på 40 timmars vecka även om vi hittar 

rationaliseringar (digitalisering, AI osv), varför fylla all arbetstid till max. Ex. 
Socialtjänsten som arbetar 8 h per dag men har 2h för reflektion eller personalvård. 

- Företagen kan ges någon typ av subvention för att ta emot ungdomar. 
- Näringslivsperspektiv, fortsätt lyfta fram UF-företag. Underlätta för ungdomar att driva 

vidare sina företag genom att ge rådgivning från kommunerna. 
- Säkrare och fler cykelvägar till våra skolor.  
- Psykisk ohälsa bland barn och unga måste fortsätta bekämpas och psykiskt välmående 

stärkas. 
- Kooperativa bostadsrätter  
- Sommarbusskortet var en fantastisk satsning för att inte låsa de unga i sina stadsdelar och 

möjliggöra sommarjobb på annan ort. 
- Rättvisa kollektivtrafikresor för skolungdomar, busskort även för de som pendlar in från 

intilliggande kommun. 
- Med dagens system av skolval kommer ungdomarna från olika håll i kommunen och kan 

inte umgås på samma villkor då de med svag ekonomi (och inget busskort) inte kan 
umgås med, eller åka hem till nya skolkamrater. 

- Särskild ungdomsbostadskö, ungdomar kommer sällan upp i de poäng som krävs för att 
flytta hemifrån. Svårt få hyreskontrakt utan fast anställning.  

- Ta del av Idrott OCH kultur till låg kostnad, en aktiv fritid är mycket viktig och beroende 
av föräldrars ekonomi. Föreningslivet, inklusive kulturskolan, är idag till för medelklassens 
barn. Hur ändra på detta? 

- Replokaler för ungdomar med mer generösa scentider, och till låga kostnader 
- Profilera miljöfrågor starkare för att nå ungdomar.  
- Bidrag istället för studielån för de med kort utbildningsbakgrund och som saknar 

gymnasiekompetens med krav på motprestationer. 
- Mentorer ska inte enbart vara heltidsmentorer utan också ha ett undervisningsuppdrag. 

Trygghet 
- Begränsa visstidsanställningar. Visstidsanställningar ska finnas av en orsak, genom ett 

projekt eller ersätta för någon annan. 
- De östgötska kommunerna och regionen vara ledande i klimatarbetet. 
- Östergötland Koldioxidneutral till 2025 i hela länet. 
- Satsning på kunskap i miljömedicin för att minska sjukdom och risker orsakade av 

miljöförstöring och på så sätt förstärka folkhälsan. 



Östgötska behov 
Det finns behov och politiska utmaningar som är särskilt relevanta för Östergötland; det kan 
handla om att det är specifikt Östgötska frågor där ingen annan än vi själva kan formulera 
politiken, eller problem som är särskilt kännbara i Östergötland. Några av de frågor som dykt 
upp under remisshanteringen redovisas nedan. 

- Var ska Universitetssjukhuset sticka ut, bland annat ur sammanhanget med rikssjukvård. 
Vill vi att det ska finnas områden där US är världsbäst och ska vi vara ett 
rikssjukvårdscentrum inom dessa områden? 

- Hur utvecklar vi samarbete där alla Östergötlands delar får möjlighet att utvecklas, 
exempelvis där de olika sjukhusen specialiseras och får olika roller för att på så sätt bidra 
till hela Östergötlands utveckling. 

- Hur kan vi erbjuda tillräckligt mycket bostäder där också tröskeln att komma in på 
bostadsmarknaden är tillräckligt låg för att det ska vara möjligt för ungdomar att skaffa 
sig sin första bostad. 

- Det finns bristyrken inom både offentlig sektor och det privata näringslivet där 
svårigheten att få bostad försvårar rekryteringen. Ska förtur till bostad erbjudas personal i 
bristyrken för att lättare locka dem till Östergötland? 

- Hur kan vi på ett bättre sätt dra nytta av och samordna de kompetenser som finns i olika 
kunskapskluster, vårt innovationsarbete och möjligheterna inom Life Science? 

- Varför är arbetslösheten så hög i Östergötland med de förutsättningar vi har? Vi har 
förutsättningar att ligga bättre till. 

- Vikten av en god infrastruktur för att bibehålla en rörlighet i länet. En del i det är snabb 
utbyggnad av Ostlänken och att Götalandsbanan förverkligas, då det också skapar 
utrymme för ökad pendling inom Östergötland. 

- Vad är vår lösning för att få fler Östgötar att läsa vidare på högskolan? Idag är det en allt 
för låg andel som läser vidare utifrån våra goda förutsättningar med ett stort universitet 
lokaliserat på flera campus och relativt korta avstånd. 

- Lärcenter för att bland annat möjliggöra att läsa utbildningar på distans, särskilt för 
yrkesinriktad högre utbildning för att möjliggöra för människor att bygga på sin 
utbildning senare i livet. 

- Vi har inte lyckats bryta ojämlikheten trots att vi själva styrt. Hur kan vi få bättre resultat. 
- Vättern är en viktig dricksvattentäckt av nationell betydelse. Hur lyckas vi skydda 

vattenkvaliteten för framtiden? 
- Livsmedel är en stor näringsgren i Östergötland där vi behöver en östgötsk livsmedels- 

eller matpolitik för att bli än bättre på att ta tillvara möjligheterna. 



Bilaga 2 
Remiss-svar inskickat från S-föreningen Forum. 

Remissvar på återremissen av Östgötalinjen från S-föreningen 
Forum, Linköping 

Vi välkomnar initiativet från distriktsstyrelsen att utmejsla en politisk linje för de östgötska 
socialdemokraterna. Ambitionen att försöka identifiera frågor som sticker ut och som kan ge 
Östergötland en tydligare identitet inom partiet är god. Tyvärr saknar vi i den utskickade texten 
de ingredienser som skulle kunnat skapa en tydligare identitet eller peka ut spetsiga frågor att 
driva. Förslaget är väl brett, så gott som alla större politiska sakområden avhandlas, och det rådet 
brist på förslag som ligger utanför det som idag får betraktas som konsensus inom partiet. För att 
Östgötalinjen verkligen ska bidra till att vässa partidistriktets profil och peka ut riktningen för 
vilka frågor som ska drivas behövs, i vår mening, ett smalare, mer konkret och mer vågat, 
program. I ett försök att bidra till förbättringar föreslår vi följande: 

 - Att Östgötalinjen avsevärt kortas ned (till c:a 7-8 sidor) och att fokus sätts på betydligt färre 
politiska sakområden. Dessa sakområden bör endast vidröra ett mindre antal politiska förslag. 
Det skulle ge programmet mer tydlighet och användbarhet.  

- Att följande konkreta politiska reformer arbetas in i dokumentet: 
- Hårdare tag mot skattefusk. Skatteverket uppskattar att det totala skattefelet, alltså 

skattepengar som undanhålls Skatteverket, uppgår till hundratals miljarder kronor årligen. 
I det ingår allt från slarv och momsfiffel till grova skattebrott som gör enskilda förmögna 
på det gemensammas bekostnad. Vanliga människor måste kunna känna sig trygga i att 
alla, även förmögna, bidrar till den gemensamma välfärden. För att stärka förtroendet för 
skattesystemet och välfärdsstaten, samt säkra finansieringen av framtidens välfärd, 
behöver Socialdemokraterna med kraft driva frågan om hårdare kontroll för att upptäcka 
skattefusk. Myndigheter ska ges utökade befogenheter att utbyta information för att 
kunna upptäcka avancerade skattesnurror eller andra skatteupplägg. 

- Betydligt mer långtgående miljöförslag som faktiskt kan bidra till ett 
koldioxidneutralt samhälle. Här finns två områden där betydligt mer behöver göras: 
flygresandet och de tunga vägtransporterna. Flygresandet ökar kraftigt bland svenskarna 
och det är utlandsresorna, som ofta är längre och därmed mer klimatpåverkande, som 
står för hela ökningen. Politiken måste bidra med ännu tydligare ekonomiska incitament 
för miljöomställning och ställa successivt hårdare tekniska krav. Idag når den svenska 
bränsleskatten inte utlandsflyget eftersom nivån sätts internationellt. En skatt som riktar 
in sig på utsläpp av koldioxid och som omfattar alla viktiga utsläppskällor, även flygandet 
utomlands, behöver utformas på nationell nivå. Det skulle sätta press på utveckling av ny 
teknik och nya bränsleformer. 

- En landsbygdspolitik som verkligen ger landsbygden bättre förutsättningar. 
Klyftan mellan stad och land växer, särskilt när den svenska urbaniseringstakten är bland 
de högsta i västvärlden. Landsbygdens invånare känner av de sämre förutsättningarna 
ytterst konkret: polisstationen och bensinstationen stänger, medan busslinjer läggs ned. 
För att möta de sämre förutsättningarna behöver landsbygdspolitiken fokusera på 
reformer på ett område som känns väldigt tydligt för den enskilde: skattesystemet. 
Bensinskatten behöver differentieras så att bensinen blir dyrare att köpa för stadsbor, 
som har goda alternativ till bilen, medan bränslen görs billigare för landsbygdsbor. I den 
här stad-land-växlingen behöver också byggas in stöd och incitament för att öka utbudet 
av biodiesel och uppmuntra till lokal el-produktion. Den kommunala och regionala 



ekonomin måste stärkas på landsbygden så att kommunal service och vård inte förvinner 
från vissa landsändar. Därför behövs en reform av kommunalskatten som ger en större 
omfördelning mellan landets olika delar. 

Vi uppskattar avslutningsvis att partiorganisationen får möjlighet att yttra sig efter att dokumentet 
återremitterats – det stärker förankringen och bidrar till intressanta diskussioner i 
lokalorganisationen. 

S-föreningen Forum 
Linköping 
181116 



Bilaga 3 
Som ett exempel på kortare text har vi valt att ta jobb och arbete. 

Jobb och tillväxt för framtidstro 

Vision 
Alla som kan jobba ska jobba. Att ha ett arbete och egen försörjning är den främsta 
jämlikhetsreformen, helt avgörande för varje individs frihet att forma sitt eget liv men också för 
hela samhället. Det är också vårt gemensamma arbete som finansierar en generell välfärd med 
hög kvalitet.  

Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi starkare företag 
och samhälle. Heltid ska vara normen på arbetsmarknaden. Den största tillväxten sker idag i små 
och medelstora företag. Socialdemokraterna vill stärka förutsättningarna för att kunna bedriva 
företagsamhet i hela länet. Därför behöver vi arbeta med stöd och åtgärder som gör att dessa 
företag har möjlighet att växa.  

Därför är arbete en av de viktigaste frågorna för oss socialdemokrater. Alla ska bidra efter sin 
förmåga och vi ska föra en politik som bidrar till att skapa fler jobb och för människor att kunna 
ta de jobb som finns. Politiken måste också säkerställa att den som står långt från 
arbetsmarknaden och är i behov av det, ska få stöd för att kunna få eller förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete. Ska det lyckas måste arbetet ske inom områdena  jobbskapande och 
näringslivssatsningar.  

Bakgrund 
Arbetsmarknaden i Östergötland utvecklas positivt med en kraftig ökning av nyanmälda lediga 
jobb och en sjunkande arbetslöshet. Men Östergötland har fler arbetslösa, fler i program och fler 
anställda med stöd än riket i övrigt. Samtidigt som antalet nya arbetstillfällen och sysselsättning 
växer kraftigt i Östergötland och antalet som varslas är lågt finns det en vikande trend när det 
gäller antalet arbetslösa  som får arbete. Orsaken är att det är brist på arbetskraft i de yrken som 
efterfrågas mest. Det hämmar tillväxten.  

Linköpings universitet har forskning i världsklass. En del av forskningen leder till att idéer 
omsätts till produkter och tjänster och nya företag. Samverkansformer finns idag mellan företag, 
forskning och offentliga men det saknas idag en regional fond för att stärka möjligheterna att 
förverkliga och  kommersialisera idéer från forskning och företag. 

Arbetslösheten drabbar ojämlikt. En stor andel av arbetslösa är grupper som har allra svårast att 
få jobb, framförallt människor med kort utbildning, funktionsnedsättning och utlandsfödda.  
En utmaning för arbetsmarknaden att få de som nyligen fått uppehållstillstånd ut på 
arbetsmarknaden. Risken är särskilt stor att för de kvinnor som saknar erfarenhet av arbete 
utanför hemmet och som därför är i behov av extra stöd och insatser för att etablera sig.  

Skarpa förslag för jobbskapande  
• En kraftig utbyggnad av Komvux och Yrkeshögskola, särskilt inom bristyrken för att 

underlätta matchning av kompetens och behoven bland företagare och offentliga 
arbetsgivare. 

• Länets kommuner och regionen liksom andra yrkesutbildningsanordnare  måste  
gemensamt och tillsammans med Arbetsförmedlingen bygga ut valideringsmöjligheterna 
för bristyrken. 



• Etableringen i Arbetsförmedlingens regi behöver bedrivas så effektivt som möjligt så att 
nya svenskar kommer snabbt vidare från etableringsfasen till arbetsplatser i första hand på 
bostadsorten i form av jobb, praktik och liknande.  

• Förenkla de olika stödformer som finns för subventionerade anställningar.  
• Utveckla möjligheter att studera med A-kassa. 
• Utvidga och permanenta Kunskapslyftet. 
• Skapa modell för språkträning för anställda i välfärden som behöver förbättra sin svenska 
• Språkkrav vid anställning av vårdanställda. 
• Utveckla möjligheten för fler yrkesgrupper  inom skolan och vården som syftar att avlasta 

yrkesgrupper i bristyrken.  
• Utveckla fler traineeplatser i bristyrken 

Skarpa förslag för näringslivssatsningar 
• Förbättra tillgången på jämställd finansiering till små och medelstora företag. 
• Stärk trygghets- och socialförsäkringssystemen för företagare så att fler vågar och vill 

satsa på att starta eget. 
• Utveckla arbetet med innovationsupphandlingar för att stärka små och medelstora 

företag.  
• Utökad bredbandsutbyggnad till alla östgötar till 2021 för att möjliggöra mer  företagande 

på landsbygd och glesbygd.  
• Regional fond för att stärka utvecklingskraften i att kommersialisera idéer från forskning 

och företag. 


