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SALEM
KAN
BÄTTRE!
Salem ska vara en trygg kommun där elever och
lärare trivs i skola och förskola och där äldre känner att det finns hjälp att få när de behöver den.
Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder och
förutsättningar för meningsfull fritid.

Salem får ofta goda resultat i jämförelse med
grannkommunerna på Södertörn. Men vi borde
kunna bättre. Vi ska jämföra oss med hela Stockholm och uppnå goda resultat.

Vi Socialdemokrater arbetar för att
Salem ska ha:
En trygg skola med elever
och lärare som trivs och utvecklas.

Hyresrätter även för dem
med begränsade inkomster.

En bra skola är grundläggande för barns förutsättningar i
livet. I Salem har vi olika socioekonomiska förutsättningar
mellan våra kommundelar. Vi Socialdemokrater har sett
till att de skolor som har elever som inte kommer från
lika studiemotiverade hem som andra får mer resurser.
Det har gjort att Salems kommuns sammantagna skolresultat ökat –utan sänkta resultat på någon skola. Socialdemokraterna är en garant för att det systemet fortsätter. Det är ingen självklarhet med borgerlig regering och
borgerligt styre i kommunen. Alla skolor ska vara lika bra
i Salem.

Unga ska ha möjlighet till ett eget boende. Vi Socialdemokrater lovade i förra valrörelsen att vi skulle verka för
50 nya hyresrätter för främst ungdomar. Trots att vi varit
i opposition har vi genom träget arbete och kontakter
med byggare lyckats bra. I Rönninge Centrum byggs 110
lägenheter varav 60 hyresrätter. De flesta små. I Salem på
Prästbodavägen ska det bli 90 - 100 hyresrätter. För 55+
kommer också Bovieran i Salem med 54 bostadsrätter.
Unga ska kunna flytta hemifrån. Många nya smålägenheter ger också utrymme för ett rikare utbud som passar
ungas och andra ensamståendes behov. Vi kommer att få
mer levande centrum.

Rätt till äldreboende för den
som är över 90 år.

Sänkta avgifter till
Kulturskolan.

Vid hög ålder kan man känna stor oro och övergivenhet
i sin bostad även om man får frekvent hjälp av hemtjänsten. Vi Socialdemokrater vill att alla som önskar och som
fyllt 90 år ska få flytta till ett gemensamt boende utan
särskild behovsprövning.

En ny fullstor idrottsplats
som också ger utrymme för
annat föreningsliv.
Salem har ett rikt föreningsliv men saknar en fullstor
idrottsplats med tillhörande hall. För att få ökad aktivitet
inom lagsporter, inte minst innebandy, och friidrott behövs
en idrottsplats och en hall. En hall som inte bara är en
ren sportanläggning utan ger möjligheter även för andra
föreningars aktiviteter. Där ska finnas rum för föreningsmöten, både större och mindre. En flexibel hall för match/
dans/teater med mera ger en bra och långsiktig lösning.
Vi Socialdemokrater vill att denna anläggning prioriteras
före en stor hall i Fågelsången, där det passar betydligt
bättre med en hall enbart anpassad för skolans behov.

Alla barn har rätt till kultur men Salem har höga avgifter
till kulturskolan jämfört med våra grannkommuner. Alla
ska ha råd och möjlighet att delta. Vi Socialdemokrater
vill att avgifterna sänks och att resurser tillförs Kulturskolan för den utökade verksamhet som blir följden av fler
deltagande barn.

Bra och nära förskola där
barngrupperna inte är för
stora.
Det skall vara tryggt att veta att vi har en bra och nära
förskola där barngrupperna inte är för stora. Personalen
ska hinna med alla barn. Förskolan i Salem har hittills
lyckats bra i sina strävanden att få kompetent personal,
bl a genom att samarbeta med högskolan. Det arbetet
måste få fortsätta.

En förskola i Södra Hallsta
som drivs utan vinstintresse.
I den nya stadsdel som byggs vid infarten till Rönninge
ingår en förskola. Vi Socialdemokrater vill precis som
skolförvaltningen att den drivs i egen regi. Alliansen har
av ideologiska skäl en annan åsikt. De anser det vara
valfrihet att ha en vinstdrivande skolkoncern som ägare.
Vi Socialdemokrater vill ha en förskola med inriktningen
att ge god omsorg och bästa utveckling för varje barn
- inte högsta lönsamhet på varje barn. Vi vill säkra att
våra gemensamma skattepengar går till det som de är
avsedda för – inte till vinstjakt

Ett ungdomscafé i Rönninge.
Det saknas sedan några år en samlingsplats för Rönninges ungdomar. Vi Socialdemokrater vill att lokal anskaffas
och verksamhet startas utan längre fördröjning. Varför
inte i Folkets Hus bottenvåning?

Bra arbetsmiljö för kommunens anställda ger trygghet
och bra service till Salemborna.
Bra ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter skapar
attraktiva arbetsplatser. Salem måste kunna konkurrera
med hela Storstockholm om arbetskraft inom bristyrken
bl a lärare, förskollärare, socionomer och hemtjänstpersonal. Lönen är förstås viktig men arbetsförhållanden och
utvecklingsmöjligheter har mycket stor betydelse för att
kommunen ska kunna rekrytera och behålla bra personal. Vi Socialdemokrater vill satsa på att utveckla arbetsmiljö och arbetsklimat så att såväl chefer på kommunalkontoret som personalen ”på golvet” stannar och trivs.
Vi Socialdemokrater vill också att det ska finnas fasta vikarier i hemtjänst och skola. Det skapar trygghet både för
hemtjänstens brukare och skolans elever.
Den som vill jobba heltid ska också få göra det. Man ska
kunna leva på sin lön och det kan vara svårt på en deltid.

Din röst behövs den 9 september.
Ett starkt samhälle som utvecklar
välfärd och trygghet ger en trygg
framtid för oss alla.
Skattesänkningar vare sig släcker bränder eller utvecklar skolan. Gemensamma skattepengar ska gå till det som de är avsedda för – inte till vinstjakt. Inte heller till ekonomiska
experiment som i moderatstyrda landstinget med Nya Karolinska sjukhuset som det värsta skräckexemplet.
Värna demokratin. Den kan synas självklar och stabil men den kan förloras om vi inte är
rädda om den. Exempel finns i flera länder idag och ändå fler historiskt.
Stöd inte antidemokratiska rörelser. Det kanske kan kännas bra att ge ”dom där uppe” en
känga. Det kan dock sluta med makthavare tar över med en agenda du verkligen inte vill
stödja. Det är nog ingen slump att SD saknar budskap på sina valaffischer.

Landstinget måste få nytt styre!
Skattepengarna har ätits upp av det rekorddyra bygget
av Nya Karolinska, misslyckade upphandlingar och höga
konsultarvoden. Detta ska vi Socialdemokrater ändra på.
Vi ska strama åt kring dyra konsultnotor, svällande administration och dyra avtal.
Vi säger även nej till fler av de privatiseringsexperiment
som har kommit att stå skattebetalarna så dyrt. Vi kommer att inleda ett ambitiöst städarbete i för att frigöra
pengar till vården. Vi ser ett enormt behov av att satsa
på sjukvården och på alla våra undersköterskor och sjuksköterskor. Personalens arbetsvillkor ska stärkas så att fler
orkar och vill arbeta inom vården.
Alla ska få en trygg vård i tid. Vi ska tillföra en miljard till
länets sjukhus för att korta de allt längre vårdköerna och
anställa 1 500 nya medarbetare på sjukhusen. Hälften av
satsningen ska gå till en lönepott för undersköterskor och
sjuksköterskor så de får en löneutveckling värd namnet.

Vårdens pengar ska gå till vård säger Erika Ullberg oppositionslandstingsråd (S).

Efter tolv års moderatstyre i landstinget
står invånarna i länet inför ett tydligt vägval. Ska skattebetalarnas pengar fortsätta
gå till misskötta upphandlingar, dyra konsulter på Nya Karolinska och en svällande
administration, eller ska vårdens pengar
gå till att anställa fler i vården och se till
att vård finns i hela länet?
En av politikens absolut viktigaste uppgifter att se till att
skattebetalarnas pengar faktiskt går till det de är avsedda
för. På denna punkt har landstingsmoderaterna misslyckats totalt. Invånarna i Salem betalar tillsammans med
övriga invånare i länet Sveriges högsta landstingsskatt.
Då borde vi även kunna förvänta oss Sveriges bästa vård,
men så är långt ifrån fallet.

Vi ska också stärka länets vårdcentraler. För Salems vårdcentral skulle satsningen innebära ett tillskott på nästan
2,6 miljoner per år. Det är pengar för att anställa fler och
förbättra tillgängligheten. Vi vill se ett starkare län där du
har nära till en trygg vård oavsett av var du bor. Därför
kommer vi se till att vården finns där behovet är som
störst, inte endast där vårdbolagen har störst möjlighet
att göra vinst. Moderaternas övertro på att marknaden
ska lösa vårdens problem har lett till en stor brist på vård i
södra delen av länet och i många kranskommuner.
Det ska vi rätta till.

En röst på Socialdemokraterna är en röst
på att vårdens pengar ska gå till att satsa
på personalen, anställa fler på sjukhusen,
korta köerna och säkerställa en trygg vård
i hela länet. För oss kommer detta alltid
gå före fler dyra prestigeprojekt.
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