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Arne Närström diskuterar hyresrätter med partivänner.

– Salem måste ta sitt ansvar för att även våra 
unga ska kunna fl ytta hemifrån och leva sina 
egna vuxna liv, säger Arne Närström, opposi-
tionsråd i Salem Det behövs små hyresrätter 
som passar att vara den första egna bostaden. 

– Botkyrka har ett par områden på gång som är 
goda exempel, bl a Bergfotsvägen i Tumba där det 
nu byggs 95 lägenheter. Huset byggs helt i trä, vil-
ket ger ett miljöanpassat byggande med bra miljö-
vinster och som håller nere byggkostnaden. Hyran 
beräknas stanna vid ca 4000 kr/mån. Lägenheterna 
passar för 1-2 personer. De innehåller välutrustat 
badrum, rejält och avskilt sovrum, kök- och vardags-
rum för ett aktivt liv med vänner, måltider, studier, 
arbete och avkoppling.

 – I Rönninge äger Salems kommun en mycket lämp-
lig tomt där vi skulle kunna bygga ett liknande, om 
än inte så stort hus. Den ligger i korsningen mellan 
Salemsvägen och Säbytorgsvägen vid infarten till 
Rönninge. Centralt och nära kommunikationer är 
den väl belägen för ungdomar, både studenter och 
arbetande. Ett vinkelhus kan rymma ett femtiotal 
smålägenheter. 

– I Söderby park står nu ett helt nybyggt hus avsett 
för äldre som inte längre klarar sig själva. Själva hu-
set kan vara ett bra exempel på en modern bygg-
nadsstil som passar bra även för vanliga smålägen-
heter. 



Framtidsatsningar går före kortfristiga skatte-
sänkningar. Amortering av kommunens skul-
der ger utrymme för framtida investeringar.

– Det ska finnas bostäder som passar även för 
de unga. 

– Salem ska vara rent och snyggt. Kommunens 
fastigheter ska skötas så att de inte förfaller 
och utemiljön ska upplevas som trivsam.

– Tillräckligt med lokaler måste finnas för en 
växande befolkning. Skolmiljön ska vara triv-
sam för både för barn och personal.

– Andelen salemsbor 80+ ökar snabbt och kom-
mer att kräva resurser.

Socialdemokraterna i Salem gläds åt att kommunens 
ekonomi har förbättrats och att vi fått gehör för en hel 
del av våra förslag. 

Men vi minns också att det bara var tre år sedan vi stod 
inför en prognos med en raserad ekonomi. Det blev lyck-
ligtvis inte så, skatteinkomsterna ökade eftersom arbets-
lösheten minskade och lönerna ökade. Generösare stats-
bidrag har också underlättat den ekonomiska situationen 
för kommunen. Tyvärr kan vi inte räkna med evig hög-
konjunktur. Prognoserna hela riket för kommande år är 
att rejäla skattehöjningar kommer att krävas för kommu-
nerna. Inte minst för att 80-plussarna blir betydligt fler.

Vi Socialdemokrater anser att det är bättre att betala av 
på kommunens lån än att göra en tillfällig skattesänk-
ning. Då finns reserver att ta till för de investeringar som 
behövs inom de kommande åren. 

Det här fick vi igenom

Vår tidigare satsning att barn som fått nya syskon eller 
har arbetssökande föräldrar får förlängd vistelsetid i för-
skolan ska nu även ska gälla på fritids. 

Kulturskolans instrument måste skötas om. De är för dyra 
för att låta förfalla genom försummat underhåll. Inför 
2016 har pengar satts av för detta.

Salem har haft ett ökande antal gymnasieelever som hop-
par av och väljer om eller i vissa fall blir “hemmasittare” 
med längre studieuppehåll som följd. Barn- och Utbild-
ningsförvaltningen får möjlighet att tillsätta en samord-
nare för att bättre kunna följa upp och förebygga sådana 
studieuppehåll. Att bli drop-out på gymnasiet kan vara 
förödande för den unge dessutom dyrt för samhället. 
Förvaltningen får också medel till en särskolesamordnare.

Det är trångt i de flesta av Salems skolor. För att Rönninge 
skola ska kunna ta emot eleverna i närområdet ska en 
paviljong för två eller tre klasser ställas upp. Även övriga 
skolor får medel för viss upprustning.

Socialkontoret får en viss utökning. Tjänsten som anhö-
rigkonsulent utökas till heltid dvs  ytterligare 20 %. En yt-
terligare handläggare som sysslar med barn som behöver 
placeras tillsätts eftersom fler barn berörs. 

Dagverksamheten Näckrosen får ytterligare en tjänst, vil-
ket gör att fler äldre kan delta i den förebyggande äldre-
omsorgen.

Dessutom tackar vi regeringen för statsbidrag så att kom-
munen nu kan genomföra en testperiod på de särskilda 
boendena där tre servicetjänster avlastar övrig personal 
med tvätt och städning.

Det här borde vi också ha haft råd med

Vi ser det också som god ekonomi att underhålla fastighe-
ter och utemiljö i tid. Att vänta till det är helt förfallet ger 
onödigt höga kostnader. Här finns all anledning att göra 
en satsning under 2016 för att ta ikapp en del. Många 
parkytor och gångvägare behöver en rejäl översyn.

Inför fjolårets val lovade vi att sänka avgifterna till Kul-
turskolan så fort det finns ekonomiska möjligheter. Den 
avgiftsnivå som nu gäller var en eftergift för de dåliga 
ekonomiska förutsättningarna för några år sedan. Salem 
har betydligt högre avgifter än grannkommunerna. Det 
är en grundläggande rättevisefråga att även barn i famil-
jer med sämre ekonomiska förutsättningar ska kunna ta 
del av kulturaktiviteter. 

Kultur behövs också för vuxna. Salems kommun är den 
enda kommunen på Södertörn som inte har något stu-
dieförbundsbidrag för vuxna. Vi ser ett ökande behov av 
verksamhet för bl.a aktiva pensionärer i Salem. Vi föreslår 
att det införs ett studieförbundsbidrag för vuxna på un-
gefär den nivå per person som grannkommunerna har. 

Det ska vara tryggt att bo 
och växa upp i Salem

Budgetsatsningar 
inför 2016



Salems kommun behöver utvecklas och hänga med i 
utvecklingen. Därför krävs fortbildning av anställda och 
dessutom utveckling och förnyelse av IT-systemen. 

De här satsningarna skulle sammantaget ha gått på ca 
två miljoner kronor. Det är ca två promille av Salems kom-
muns totala kostnader. Alliansens skattesänkning kostar 
drygt 10 miljoner.

Framtida investeringar

Salem behöver bygga ungdomsbostäder. Vi föreslår att 
ungdomsbostäder byggs på Prästgårdstomten i kors-
ningen Salemsvägen-Säbytorgsvägen. Det betyder en in-
vestering på ca 30-40 miljoner kronor under 2017-2018. 
Sälvklart kommer kommande hyror att täcka alla kostna-

der kring boendet. Investeringen behövs för att få fart på 
byggprocessen.

Vi vill avsätta investeringsmedel för att kunna köpa det 
nybyggda särskilda boendet i Söderby Park. Köpeskilling-
en är enligt avtal 120 miljoner kronor. Även detta är en 
lönsam affär jämfört med att betala hyra.

Efter 2018 behöver Salems kommun investera i en ny 
idrottsplats och troligen nya lokaler för förskola och skola. 
Bra framförhållning krävs. 

Med tanke på de framtida investeringarna som Salems 
Kommun står inför vill vi behålla nuvarande skattesats 
och använda  överskottet  till amorteringar av kommu-
nens skulder.
 

Utbyggnaden av Rönninge centrum har gått igång och 
nu finns den efterlängtade rondellen på plats.

Vi Socialdemokrater är glada över att vi lyckades övertyga 
alliansen om att bygget ska börja med vägar, busshåll-
platser och annan infrastruktur. Det gör det mycket lätt-
are för Rönningeborna under byggtiden.

Om tre år kommer allt att vara klart, då har vi fått 115 
nya hem och ett dessutom antal nya butiker. Där blir ett 
trettiotal hyresrätter som gör det möjligt att få en lägen-
het även för dem som inte kan betala stora kontantin-
satser, resten blir bostadsrätter. Lämpligt kanske för dem 
som vill lämna sina villor och radhus för ett bekvämare 
boende. Det ger i sin tur utrymme för yngre familjer att 
förverkliga villadrömmar.

Vid Mälarens strand intill Salems golfbana har en byg-
gentreprenör fått tillstånd att uppföra ett par hundra nya 
lyxiga småhus. Inger ont i det men Salem har också ett 
stort behov små och billiga lägenheter för ungdomar. 

Det som en gång kallades Salemstaden går mot sitt fem-
tioårsjubileum och det kan vara läge att fundera på hur 
det kan utvecklas till en modernare stadsdel. Det som en 
gång var det modernaste av allt har blivit lite frånsprung-
et. Det finns ganska många oanvända och förbisedda 
ytor som skulle kunna bebyggas och ge en tätare stad. 
Är det en god idé? Vad tror du om en rejäl utbyggnad 
runt Salem Centrum?

Salem skolor och förskolor är i stort sett bra men alla till-
gängliga lokaler är snart i anspråktagna och utbyggnad 
behövs. Återstår att planera; var, när och hur?

Hur tar vi bäst emot flyktingar och andra nyanlända barn 
och vuxna?

Det är mycket på gång nu...
Vill du vara med och påverka? 

Ja – det är faktiskt politiker som beslutar om allt detta – 
och vi behöver bli fler . Att vara kommunalpolitiker har 
kanske inte rockstjärnestatus men det är givande och ger 
möjlighet att påverka det som berör oss i vår vardag. Ju 
fler som deltar med åsikter och erfarenheter ju bättre blir 
resultatet. 

Salem är traditionellt borgerligt styrt men som opposi-
tionsparti har vi trots detta gott inflytande. En stark och 
kompetent opposition betyder mer än man kanske tror för 
att en kommuns ska utvecklas väl. Ideér ska stötas och 
blötas för att bästa resultat ska uppnås. Vi har på senare 
tid fått gehör för hjärtefrågor som hyresrätterna i nya Rön-
ninge Centrum, för kommunal drift av särskilda boenden 
och en hel del annat. Exempel finns i budgeten inför 2016. 

Hör av dig till Tommy Eklund eller Arne Närström Om du 
känner att du behöver lära dig mer kan de också berätta 
om de aktiviteter som är på gång för nya medlemmar. 
Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

Om du delar våra grundvärderingar så gör slag i saken!
 
Välkommen!
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Dags att 
sätta igång nu!



 Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

Den 5 december är det dags igen för Feministiskt Forum Botkyrka! 
Då fylls Hallunda Folkets Hus med spännande seminarier, viktiga samtal 

och inspirerande föreläsningar – allt i feminismens tecken! 
Årets tema för forumet är ”Gör nåt!”.

Vi vill med Feministiskt Forum Botkyrka väcka debatt och ge alla som 
kämpar för jämställdhet i Botkyrka en dag för pepp, kunskapsutbyte, 

diskussion och uppmuntran.
Programmet kommer att utformas av arrangörerna ABF Botkyrka-Salem 

och deras medlemsorganisationer under hösten och presenteras på 
www.femforumbotkyrka.se. 

Hoppas vi ses den 5 december!

Hör av dig till Arne Närström: (oppositionsråd i Salems kommun) 
tel: 08-532 598 78 e-post: arne.narstrom@salem.se 

eller Tommy Eklund:(ordförande i Socialdemokraterna i Salem) 
tel: 08-532 51100 e-post: info.sapsalem@telia.com

Bli medlem i Socialdemokraterna!

Välkommen till Feministiskt Forum 
Botkyrka 2015! 

Årets tema: ”GÖR NÅT!”

 

 

 

Delar du våra värderingar om allas lika värde?  

 Om goda möjligheter att utvecklas och en bra välfärd för alla?  
 Om ett samhälle där vi går samman, så att framtiden kan bli ljus för oss alla?  

Då är det dags du tar ställning för dina värderingar, gör slag i saken och går med i 
Socialdemokraterna nu! 

Som medlem i Socialdemokraterna väljer du själv hur aktiv du vill vara. Du bestämmer själv 
om du vill bara vill visa ditt stöd för våra grundidéer och få information om vår politik eller 
om du vill delta i t ex studiecirklar, seminarier, utåtriktad verksamhet och bidra i utvecklandet 
av vår politik på olika områden.  

Vi behöver bli fler aktiva politiker i Salems kommun. Ju fler vi är som deltar desto mer kan vi 
påverka vår lokala politik. Kommunens verksamhet påverkar vårt liv och vår vardag i stor 
utsträckning. Att ta del i de beslut som påverkar vår närmaste vardag, alltifrån barnomsorg 
och skolor, äldrevård och byggnadsplaner till snöröjning och badplatser är både stimulerande 
och viktigt. Du som har synpunkter och vill vara med och påverka – ta kontakt med mig, 
Anderas Dahl, jag är ordförande för Socialdemokraterna här i Salem. Du når mig på telefon 
08-532 511 00.  

Mer information om vår verksamhet och hur du blir medlem hittar du på vår hemsida 
www.socialdemokraterna.se/salem. 

Du är hjärtligt välkommen som medlem vare sig du väljer att delta aktivt i 
kommunalpolitiken eller vara en mer passiv medlem som nöjer sig med att ta emot 
information och delta i gemenskapen på våra möten. Alla behövs!  

 

Ta ställning för
öppenhet och
demokrati

Bli medlem nu!


