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Alla, oavsett bakgrund, ska ha en möjlighet att förverk-
liga sina drömmar, växa och ta sin del av ansvaret. Det är 
därför dags att stoppa de borgerliga nedskärningarna i 
förskolan, skolan och äldreomsorgen.

Salem behöver fler bostäder. Vi ska bygga minst femtio 
små hyresrätter för unga och studenter.

Investeringar i skolan går före fler skattesänkningar. An-
ställ fler lärare och pedagoger, så att varje elev får mer tid 
till lärande. Ingen elev ska sluta skolan utan godkända 
betyg.

Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag. Inför ung-
domsjobb i samverkan med näringslivet – till exempel då 
kommunen upphandlar varor och tjänster. Kommunen 
ska erbjuda 15 nya ”Salemjobb” till några som nu går på 
försörjningsstöd.

Kulturskolan ska vara öppen för alla. Avgifterna får inte 
vara så höga att familjerna måste avstå.

Alla ska känna trygghet i Salems kommun. Hemtjänsten 
anpassas så att de äldre får inflytande över vilken hjälp de 
får. Kommunen ska se till att det finns trygghetsboenden 
till dem som så behöver.

Idrott är ett stort intresse i Salem. En ny idrottsplats i 
Fårhagen behövs.

Salem ska vara rent och snyggt. Kommunens fastigheter 
ska skötas om så att de inte förfaller. Skolmiljön ska vara 
fräsch och trivsam för både barn och personal.

Tillsammans kan vi skapa ett bättre 
Salem. För alla.

ETT BÄTTRE SALEM. FÖR ALLA.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigekandidater i Salem i valet 2014.



Arne Närström – efter fem 
år som oppositionsråd i 
Salem börjar du bli en känd 
profil.
Vem är du lite mer privat? 
– Jag har varit politiskt aktiv i Salem sedan tjugo år nu. 
Strax efter valet fyller jag 47 år. 

Jag är uppvuxen här i Salem och har blivit kvar i kom-
munen. Har fyra vuxna barn varav en bor kvar hemma. 
När vi är lediga åker jag och min fru Katarina gärna runt 
i Sverige med husbil. Vid längre ledigheter tar vi kanske 
en tur ner i Europa också. I år blev det en resa till Gotland 
under Almedalsveckan. Det var en härlig inspirationskälla 
för en kommunalpolitiker.

Utöver kommunalpolitiken är jag också engagerad i 
Svenska kyrkan. I Salems församling är jag ordförande 
i fastighetsutskottet vilket sköter och renoverar försam-
lingens fastigheter vilket jag tycker är väldigt roligt.

Vad gör du egentligen om dagarna när 
moderaterna bestämmer allt? 

Nja, så är det förstås inte. Politik är kompromisser och 
jämkande. Oppositionen har en mycket viktig funktion i 
att påverka och se till att besluten går i en riktning som 

gynnar alla i kommunen. En maktfullkomlig majoritet 
skapar ingen bra kommun.

EU-valet gick utmärkt här i Salem. Vi blev största parti 
och MP näst störst. I kommunalvalet 2010 var det M och 
Fp som var de största partierna men det går ju att ändra 
på i år!

Hur vill du se Salem i en framtid? 

När vi har bildat en ny majoritet i kommunen vill vi bygga 
fler bostäder. Kanske främst för de unga men vi behöver fler 
bostäder för alla kategorier. Man ska kunna bo kvar i Salem 
hela livet, dvs flytta från villan till mindre lägenhet när man 
inte har lust eller ork att ta hand om tomt och villa.

Storstockholm växer och Salem kan inte stå still. Born-
sjön är reservvattentäkt för Stockholm vilket gör att stora 
delar av kommunen inte får bebyggas. Men det finns 
ändå plats för åtskilliga nya bostadshus. Under förutsätt-
ning att det finns en politisk vilja för det! Runt Salems 
Centrum kan man enligt den senaste planen få in 500 
bostäder med fortsatt god boendemiljö. Vi ska förstås 
vara varsamma med miljön så att de nya husen innebär 
trivsammare omgivningar för alla.

När Salem växer ställs krav på mer handel och service till 
glädje för alla kommuninnevånare. Det ska vi skapa för-
utsättningar för.

Arne Närström
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Det finns utrymme för fler bostäder även på andra ställen 
i kommunen: 

• Vid infarten till Rönninge (Södra Hallsta) finns byggpla-
ner på både hyreshus och kedjehus. 

• Ett bolag har skapats som vill bygga i Högantorp, invid 
golfbanan ute vid Mälaren. Det bli ju i så fall en helt ny stads-
del, men gissningsvis inte just några ungdomsbostäder. 

• I Rönninge finns också tomter som väntar på byggare, 
t.ex vid Rosstorp. 

• Fyrfamiljsvillor är en bra form som ger tillgång till fler 
bostäder per tomt utan att karaktären av villastad för-
störs. Detta planeras på ängen vid Rönninge Kungsgård.

En hake i bostadsbyggandet är bl a att Stockholms stad 
ska släppa till mark. Den nuvarande majoriteten ser bara 
till markpriset och byggare hoppar av. En rödgrön ma-
joritet i Stockholm har utlovat en annan syn på detta. 
Stockholm är i desperat behov av nya bostäder för att 
inte stagnera och i kranskommunerna finns förutsätt-
ningarna för det. Alla kommuner måste bidra.

Det viktiga med bostadsbyggande är trots allt inte att det 
görs fina planer – det är viktigt att komma igång med 
själva byggandet. Att lova men inte göra något tycks vara 
en moderat specialgren vad gäller bostadsbyggande. 
Fråga Stockholms studenter – 4100 utlovade student-
bostäder inför valet 2010 har hittills blivit 162. 
 
För att få fart på byggandet anser jag att Salem behöver 
ett kommunalt bostadsbolag. Det kan börja småskaligt 
med ungdomsbostäder och äldreboende. 

Har du fler hjärtefrågor?

Salem är helt beroende av en fungerande kollektivtrafik. 
Vi är många som jobbpendlar både till Stockholm och till 

Överst på valsedeln till kommunfullmäktige: Arne Närström, 
Maria Ridderstolpe och Tommy Eklund.

På väg in i kommunalhuset 

Södertälje. Det självklara kravet är förstås att underhållet 
av järnvägen måste vara sådant att tågen går att lita på. 
Att fortsätta negligera detta eller slarva bort det genom 
att dela ansvaret på ett otal olika företag som alla kan 
skylla på varandra är ohållbart.  

Samarbete med en ny majoritet i landstinget är också nå-
got vi ser fram emot. Enhetstaxa i kollektivtrafiken bety-
der att fler åker kommunalt vilket minskar trycket på mil-
jön. Det nuvarande taxesystemet kan förstås av den som 
har månadskort men har man inte det blir det mesta fort 
obegripligt. Lätt att köpa rätt biljett är grundläggande.

Vad börjar du med först om S får makten i 
Salem?

Jag vill vara synlig. Vara ute i verksamheten och lyssna på 
anställda och kommuninnevånare. Ta tillvara synpunkter 
från dem som är mest berörda av kommunens verksamhet.

Se till att få igång processerna så att något händer i byg-
gandet. 

Förändra skolpengen så att pengarna fördelas efter behov. 
De skolor som har störst behov ska få störst resurser.

Skapa ”Salemjobb”, dvs anställa ca 15 personer, som står 
långt från arbetsmarknaden och lever på försörjnings-
stöd, i kommunen och ge dem lämpliga arbetsuppgifter. 
Så att de får in en fot på arbetsmarknaden.

Se till att kommunalförvaltningen fungerar effektivt och att 
samarbetet mellan olika förvaltningar sker på ett bra sätt. 

Dessutom ska det bli lätt för kommuninnevånarna att få 
den information och de kontakter de behöver från kom-
munen. Hemsidan behöver en rejäl översyn så där blir 
lättare att hitta rätt information.

Men framförallt skapa en ny politisk majoritet 
i Salem.
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– Jag bor på Mosshagestigen här i Salem med sambo och 
en son i tonåren. Jag arbetar som samordnare inom en 
LSS-verksamhet i en grannkommun. LSS betyder ”Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Syftet 
med den lagen är att människor med funktionsnedsätt-
ningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett 
så självständigt liv som det bara går.

Mitt engagemang i sociala frågor har alltid varit stort. Jag 
har bland annat på fritiden haft uppdrag som godman/
förvaltare och kontaktperson åt personer med funktions-
nedsättningar.

Den senaste mandatperioden har jag varit gruppledare 
för Socialdemokraterna och andre vice ordförande i So-
cialnämnden. Dessutom är jag ordinarie ledamot i kom-
munfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Fritiden tillbringar jag helst på ett gammalt torp vi har. 
Jag snickrar och trivs! Det ger mig den guldkant på tillva-
ron som vardagen behöver.

Hur ser du på Socialförvaltningens uppgifter 
i Salem? Vad skulle du ta itu med om vi fick 
rödgrön majoritet i Salem?

Socialförvaltningen har en stor och viktig roll för invå-
narna i Salem. Många insatser är direkt avgörande för 
enskilda medborgares välbefinnande och livskvalitet. 

Det är viktigt att verksamheterna präglas av både profes-
sionalism och hjärta samtidigt som det är nödvändigt att 
vi kan hushålla med skatteintäkterna och göra rätt saker. 

Mycket gör vi redan bra men det finns massor av områ-
den att arbeta vidare med. Jag har stort förtroende för 
vår kompetenta och engagerade personal ute i verksam-
heterna och det känns tryggt som politiker.

I vissa kommuner har man inrättat särskilda jobb inom 
kommunen för dem som lever på försörjningsstöd och 
står långt från arbetsmarknaden. Det har gett mycket bra 
resultat. Många personer har fått en meningsfull vardag 
och dessutom en egen försörjning. Kostnaden har blivit 
måttlig för kommunen då försörjningsstödet minskar och 
man har fått anställningsstöd från arbetsförmedlingen. 
Femton ”Salemjobb” borde vi kunna ordna fram redan 
till nästa år.

Patrik Robbertte – 
vem är du?

Patrik Robbertte
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Mer långsiktigt kommer antalet äldre att öka i Salem. Det 
innebär att antalet som behöver stöd av hemtjänst och 
särskilt boende blir fler. 

Det är viktigt att satsa på personalen på våra äldreboen-
den. De utför ett viktigt och värdefullt arbete. Inte minst 
på demensavdelningarna där en utökning av personal-
tätheten är en aktuell fråga. De äldre ska kunna känna 
trygghet och veta att de får en bra vård.

Vi vill också undersöka hur den äldre kan få mer direkt 
inflytande över hur den hemtjänsttid de fått beslut på ska 
användas. Det finns goda exempel på från andra kom-
muner där den äldre själv, inom tidsramen, kan styra vil-
ken sorts hjälp de vill ha. En valfrihetsreform som betyder 
betydligt mer för den enskilde än vilket bolag som utför 
tjänsten!

Tillgången på hyresrätter för de personer som behöver 
ett boende av sociala skäl är en viktig fråga för social-
förvaltningen. Vi måste se till att få fart på byggandet av 
hyresrätter i kommunen. Utsatta människor ska inte be-
höva lämna sin hemtrakt. Dessutom skulle Salem slippa 
kostsamma placeringar i andra kommuner.

Det är avgörande för kvalitén i verksamheterna att vi har 
en god personalpolitik. Löner och arbetsvillkor är natur-
ligtvis viktiga konkurrensmedel när det gäller att rekrytera 
och behålla personal. Men det finns även andra sätt att 
se till att få personal att trivas och utvecklas på arbetet. 
Ett exempel är biståndshandläggarna på socialkontoren 
som är en grupp med stor rörlighet på arbetsmarknaden. 

S-politiker i Socialnämnden: Maria Ridderstolpe, Siang Hok Lim och Patrik Robbertte.

Många handläggare är nyutexaminerade och kommer ut 
till en tuff arbetssituation. Genom att satsa på mentor-
skap från erfarna kollegor för denna grupp tror vi att vi 
kan få en mer stabil personalsituation.  Kontinuitet ger 
både bättre arbetsmotivation och bättre omsorg för de 
behövande.

När det gäller ungdomar och familjer som hamnat i svå-
righeter och behöver stöd är det viktigt att i första hand 
få det stödet på hemma plan. Det gäller givetvis enbart 
om vi själva kan erbjuda tjänster av god kvalité och med 
gott resultat. Satsar vi rejält på förebyggande insatser till 
barn och ungdomar så slipper vi kostnader och personligt 
lidande i framtiden.

De barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som 
växer upp i kommunen och deras anhöriga ska känna 
sig trygga i att få ett LSS gruppboende i kommunen när 
det är dags att pröva vingarna och flytta hemifrån. Även 
daglig verksamhet ska erbjudas på hemmaplan.

Våra grannkommuner erbjuder de barn till föräldrar som 
söker jobb eller är föräldralediga för yngre syskon att vara 
30 timmar i förskolan. I Salem får de bara vara 15 timmar. 
Det gör det väldigt svårt för de arbetslösa att hinna söka 
jobb och ger barn som fått småsyskon en än mer omväl-
vande tillvaro när de utestängs från sina vanliga rutiner 
och kamrater. Den reformen bör vi kunna klara ganska 
lätt redan inför 2015 – antalet berörda barn är måttligt 
och även kostnaden.
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Jag är en genuin Salemsbo. Jag flyttade till Blåbärsstigen 
i Salem redan 1971 och där bor jag fortfarande. Mina tre 
vuxna barn bor även de i Salem och alla mina sju barn-
barn utom en som flyttat in till Stockholm.

Efter ett yrkesliv i mediabranschen på SVT är jag numera 
ledig och ägnar mig förutom politiken åt att träna på 
Medley. Somrarna tillbringar jag helst i Dalsland. I år blir 
det lite kortare sommarlov, jag behöver vara hemma för 
att hinna med allt valarbete.

Jag har varit politiskt aktiv i Salem sedan 80-talet. Jag 
är bland annat ordförande i Socialdemokraterna i Salem 
och gruppledare för (S) i Barn och utbildningsnämnden.

Hur ser du på skolsituationen i Salem?

Salem är en i stort sett bra skolkommun, men det innebär 
inte att det inte finns brister eller förbättringsområden. Alla 
barn går inte ut den obligatoriska grundskolan med god-
kända betyg och alla tar sig inte heller vidare till gymnasiet.

Förr kunde man bygga en framtid när man gått ut grund-
skolan, skaffa jobb, flytta hemifrån och få tag i ett eget 
boende, men så är inte verkligheten i dag. I princip alla 
yrken och arbetsgivare kräver minst gymnasieutbildning 
och väldigt många yrken kräver därutöver långa studier.

Alla elever måste få det stöd och den hjälp de har rätt till 
för att klara av de grundläggande skolåren. Varje elev ska 
känna sig stimulerad, klara sig genom grundskolan och mo-
tiveras att fortsätta på gymnasiet.

Hur ser du på skolsituationen i stort?

Skolan är vår generations investering för framtiden. Skol-
debatten har de senaste åren handlat väldigt mycket om 
resultaten som år efter år har sjunkit i den internationella 
Pisa-undersökningen. 

Det fria skolvalet har fört med sig att skolan blivit segre-
gerad och det blir extra tydligt i storstäderna där utbudet 
är stort och man kan lätt göra sina egna val. Självfallet 
skall man själv välja sin studieinriktning men det får inte 
innebära att de som går kvar i skolan i området man läm-
nar automatiskt ska få en sämre skola bara för att peng-
arna följer eleven.

Sverige behöver en bättre utbildningspolitik inte en skol-
politik som bygger på marknadslösningar.

Det finns några få vägar att nå dit. Bra lärare är grund-
läggande för en god skola. För att få det så fordras det 
satsningar på löner, löpande fortbildning och en bra lä-
rarutbildning som attraherar de bästa studenterna att 
satsa på läraryrket. Kvaliteten i skolan kan endast nås via 
bra och engagerade lärare som kan och skall locka fram 
intresset för lärandet.

Tommy Eklund – 
vem är du?

Tommy Eklund 
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Vad kan Socialdemokraterna göra åt 
situationen?

Som politiker har vi ansvaret se till att skolan har resurser 
och att eleverna får det stöd och undervisning de har rätt 
till enligt skollagen så att man klarar av kunskapsmålen.

Att alla klarar lägsta nivån räcker självfallet inte. Många 
barn kan mer och har också rätt till det.

Vi vill som parti ha mindre klasser och tidigare insatser för 
barn som behöver extra resurser. Maxgränsen i förskolan 
är satt till femton barn per grupp. Det är vad vi har i Sa-
lem så den delen är bra. Vi vill investera i skickliga lärare. 
Där behoven är störst, där skall de bästa lärarna finnas. 
Det ska också synas i lönekuvertet. Lärarlegitimationen 
är ett steg åt det hållet. Men det är snett att de som 
varit lärare i många år men inte har full behörighet i alla 
ämnen ska behöva ta obetald studieledighet för att få sin 
behörighet. Den som har haft lång läraranställning men 
inte får legitimation bör få komplettera det på arbetsgi-
varens bekostnad. 

Behöver skolan förstatligas?

Jag tycker att skolan även fortsättningsvis ska vara kom-
munal. Vi politiker ska koncentreras oss både centralt 
och lokalt och se till:

•  Att vi har resurser till skolan
•  Att lärarna som finns i tjänst får den fortbildning 
 som krävs
•  Att lärarutbildningen breddas och utvecklas så   
 att allt fler söker sig till läraryrket

Med detta och goda löner kan vi höja lärarnas status och 
få de bästa studenterna att vilja bli lärare.

Låt lärarna vara pedagoger men ge dem också den utbild-
ning som behövs för yrket. Att det ska vara arbetsro i sko-
lan, som på alla arbetsplatser, är en självklarhet. Utbildning 
och fortbildning i ledarskap för lärare och skolledare bör 
vara samma självklarhet som i näringslivet.

Hur ser du på friskolor?

Friskolor är här för att stanna. Men det är fel att vem 
som vill ska kunna starta en friskola. Sverige är i dag det 
mest avreglerade landet i världen vad gäller etablerings-
rätt för att starta en förskola eller friskola. Vi måste få 
ett regelverk som gynnar seriösa, kunniga och långsiktiga 
aktörer men som utestänger lycksökare som bara är ute 
efter vinst. 

Kommunen har tillsynsskyldighet för förskolan och kan 
ingripa om något gått snett. För friskolorna är det Skolin-
spektionen som har tillsynen och kommunen blir ganska 
tandlös.

S-politiker i Barn och Utbildningsnämnden: Leo Kadriu, Tommy Eklund 
och Gunila Kallio

Hur ska Salems skolor och förskolor fungera 
om/när Socialdemokraterna tar över makten?

Vi ska ha goda resultat i alla skolorna. Resurserna ”skol-
pengen” måste anpassas efter de olika behov som varje 
skola har. Barn från studieovana hem, kanske med för-
äldrar med dåliga erfarenheter från sin egen skolgång, 
behöver mer stöd än andra mer gynnade barn. Barn som 
nyligen flyttat hit från andra länder behöver stöd för att 
lära sig svenska snabbt. Barn som har lätt för sig i skolan 
behöver extra stimulans så att de också får de utmaning-
ar de behöver för att utvecklas.

Vi ska ha trygga förskolor, där barnen trivs och utvecklas 
i en god pedagogisk miljö. En stor andel utbildade för-
skollärare. 

Den pedagogiska omsorgen – det som tidigare kallades 
dagmammor – har också en roll att spela. De mindre 
barngrupperna i hemmiljö är det rätta för vissa barn. Här 
gäller förstås också de att de höga kvalitetskraven upp-
rätthålls.

Att förändra i skolan är känsligt. Omorganisationer och 
nya betygssystem är inga patentmedel för bättre resultat. 
Det behövs resurser för vidareutveckling av skolans per-
sonal och en bättre löneutveckling. 

Men lokal utveckling av skolorganisationen kan ge fina 
resultat – Säbytorpskolan är ett gott exempel. Efter en 
något smärtsam process har resultat och trivsel ökat rejält 
både bland elever och personal.
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 Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

14 september gäller det – då avgörs vilken inriktning 
politiken ska ha de närmaste fyra åren. 

Ska vi ha fortsatta nedskärningar, privatiseringar 
och skattesänkningar för de som redan har 

eller ska vi ha

ETT BÄTTRE SVERIGE.
FÖR ALLA.

Gå och rösta! Din röst har betydelse.

Kom med du också
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 att du gör slag i saken och går 
med i Socialdemokraterna!

Du är hjärtligt välkommen som medlem vare sig du väl-
jer att delta aktivt i kommunalpolitiken eller vara en mer 
passiv medlem som nöjer sig med att ta emot informa-
tion och delta i gemenskapen på våra möten. 

Mer information om vår verksamhet och hur du blir med-
lem hittar du på vår hemsida www.socialdemokraterna.
se/salem. Eller kom in på en kopp kaffe och ett snack! 

Vi finns vi i bottenvåningen i Folkets hus i Rönninge. Un-
der valrörelsen är vår expedition öppen varje onsdag mel-
lan 15.00 –17.30. 

För dig som vill vara med och påverka

Vi behöver bli fler aktiva socialdemokrater i Salems kom-
mun. Ju fler vi är som deltar ju 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 Arne Närström, oppositionsråd i Salems kommun 
eller Tommy Eklund ordförande i Socialdemokraterna i 
Salem. Kontaktuppgifter har du nedan.

Du behövs också! Tillsamman kan vi åstadkomma mer!

Bilder från vänster: Natalie Westermark, Maria Eklund, Sören Gladh,
Leo Kadriu – kandidater till kommunfullmäktige i Salem 
Foto: Lena Dahlström


