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– Vi Socialdemokraterna vill ge sjukhusen mer resurser för att bedriva en patientsäker vård med korta köer. Vi vill återuppbygga vården för de svårast
sjuka. Vi tror att sjukvården behöver ﬂer läkare och
undersköterskor, inte färre.
– Pengarna flödar ur verksamheten i en sådan fart och
mängd att akutsjukhusen varslar upp emot tusen anställda främst läkare och sjuksköterskor. I budgeten inför
2020 ville Socialdemokraterna se ett räddningspaket på
en halv miljard kronor för att rädda patientsäkerhet och
sjukvård. Det röstades ner.
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Ny inriktning på
sjukvården
Aida Hadzialic är nyvalt oppositionsråd i Region
Stockholm (dvs fd Stockholms läns landsting). Hon
skräder inte orden när hon analyserar situationen.
Vården ligger henne varm om hjärtat.
– Stockholmsregionen är landets rikaste. Här finns förutsättningarna för att leverera den bästa sjukvården och
den bästa välfärden.
– Moderaterna har nu styrt Region Stockholm i hela 14
år. I valet 2018 fick de för fjärde gången makten över
sjukvården i Region Stockholm. Idag styr de tillsammans
med sina allianskollegor samt Miljöpartiet.
År efter år har regionens resurser dränerats. Pengarna
har försvunnit i misslyckade upphandlingar och privatiseringar. Ingen annan region i Sverige har privatiserat sjukvården så mycket, och slösat bort så mycket pengar på
annat än sjukvård, som Region Stockholm har.
– Vi Socialdemokraterna tror på en annan riktning
där sjukvården stärks istället för att dräneras.

I Stockholmsregionen har införts ”vårdval” inom ett stort
antal områden. Långt fler områden än i någon annan av
Sveriges regioner. Det innebär rätt för sjukvårdsföretag
att fritt att starta verksamhet som sedan ska konkurrera
om patienterna. De får också fri rätt att fakturera Regionen dvs oss skattebetalare. Att sjukvården är lönsam
ur företagarens synvinkel garanterar tyvärr inte alls att
den är den bästa ur patienternas synvinkel – eller för den
delen skattebetalarnas, säger Aida, som vill att varje skattekrona ska vägas på guldvåg.
– Nya Karolinska har ju tyvärr blivit en symbol för den havererade sjukvården. Jag tror säkert att ambitionerna var
rätt – man ville bygga en god sjukvård och investera men
man tappade totalt kontrollen över processen och framför allt över hur våra skattekronor används. Man ser att
patienter och personalen kommer i kläm. Det här måste
få ett stopp.
– Det är dags att Moderaterna tar sitt ansvar. De har styrt
i 14 år, men skyller alla problem på regeringen, oppositionen eller tjänstemännen. Men vad gör de egentligen hela
dagarna om de inte har något ansvar?
Vem är Aida Hadzialic?
Hon är född 1987 i Foca; Bosnien-Hercegovina i dåvarande Jugoslavien. När Aida var fem år, ﬂydde hon med sin bosniska familj
undan inbördeskriget. Efter en tid på ﬂyktingförläggning ﬂyttade
familjen till Halmstad. När Aida var klar med studenten 2006 började hon studera juridik i Lund och tog examen 2010. 2014 var det
dags för Handelshögskolan i Stockholm.
Hon gick med i SSU som 16-åring. 2010 blev hon vid 23 års ålder
kommunråd i Halmstad. 2014 – augusti 2016 var hon statsråd
i Utbildningsdepartementet med ansvar för gymnasie- och kunskapslyftsfrågor. Aida var då bara 27 år och blev Sveriges yngsta
statsråd genom tiderna.
I september utsågs hon till ﬁnansregionråd (i opposition) i Region
Stockholm.

Nytt årtionde
Intervju med Arne Närström, kommunalråd i opposition i Salem.
Inte nog med att det är ett nytt årtionde, du firar
också tio år som oppositionsråd. Hur ser du på det
gångna årtiondet?
– Självklart vore jag mer nöjd om vi hade lyckats ta över
majoriteten i kommunen. Men jag är nöjd med att vi trots
vår roll som oppositionsparti har fått igenom en hel del av
våra vallöften.
Bostäder
Det byggs för fullt i kommunen – inte minst smålägenheter för ungdomar. En hel del hyresrätter är på gång. De
frågorna har vi drivit hårt de här åren. I Rönninge Centrum
är det snart klart för inflyttning. I Salem, utefter Prästbodavägen, är det snart byggstart och även i Södra Hallsta, en
ny stadsdel utefter infarten till Rönninge, är långt kommen
inför byggstart.
Boverian och Rönnlyckan är bostadsrättsföreningar som
blir färdiga i år. De kan sätta igång flyttkedjor.
Södra Hallsta ligger mig nära om hjärtat eftersom jag
lyckades få en central roll i förhandlingarna med Stockholms kommun som ägde marken. 2014 blev det ett
maktskifte i Stadshuset och den nya rödgröna majoriteten hade förståelse för att byggande även i kranskommunerna gynnar Stockholm. Det gjorde slut på ett dödläge
och hjälpte oss att få loss marken för byggande i Södra
Hallsta.
Skolresultat
Skolorna i hela kommunen har förbättrat sina resultat de
senaste åren. Vi slogs för att skolpengen skulle viktas efter
socioekonomiska faktorer och fick det genomfört i kommunen redan något år före S-regeringen fick fram pengar
för det. Det har gett till följd att Säbyskolan och Skogsängsskolan höjt sina betyg medan Rönningeskolorna har
fortsatt behålla sina fina resultat.
Vad hade sett annorlunda ut om S varit vid makten?
– Skolan i Fågelsången, som nu håller på att byggas hade
redan stått där några år. Skolgårdarna hade inte varit belamrade med paviljonger. Trängseln i skolan har varit ett av
våra orosmoment under de här åren.
– Vi hade haft en välutrustad idrottsplats med plats för friidrott och bollsporter inklusive en hall som kunnat användas för olika evenemang och ha inrymt föreningslokaler.

– Vi hade haft fräschare och bättre underhållna kommunala lokaler, parker och gångvägar. Vi hade inte tillåtit det
förfall som kostar så mycket att åtgärda.
– Vi hade haft en kostchef anställd som sett till att vi haft
riktigt bra mat i såväl förskolor som skolor och äldreomsorg.
Det är patetiskt att majoriteten ändrar målet i budgeten
för 2020 till att vi ska ha ”närodlad” mat från det tidigare
”ekologisk”. Naturligtvis ska vi kunna ha både ekologisk
och närodlat. Framför allt barnens mat bör vara ekologisk.
– Sist men inte minst hade vi haft ett kommunalt bostadsbolag med kompetens och ekonomiska muskler att äga
och förvalta de kommunala fastigheterna och bostadsrätter kommunen köpt.
När det särskilda boendet i Söderby byggdes krävde vi
Socialdemokrater att kommunen skulle ha en option att
köpa tillbaka fastigheten till ett bestämt pris efter fem år.
Det visade sig vara en lysande affär som gav Salems kommun en vinst på 38 miljoner kronor. Tyvärr sålde majoriteten huset omedelbart för att få in kontanter. Nu betalar vi
i stället hyra för det och vinsten är uppäten om ca 20 år.
Där hade vi haft grundplåten för ett fastighetsbolag. Ett
bolag som kunnat ge oss mer inflytande över bostäder vi
vill ska byggas.
Det låter dyrt – hur hög hade skatten varit?
Det flesta av förslagen hade varit direkt lönsamma och
påverkat ekonomin positivt. Kortsiktiga nödlösningar, som
tex skolpaviljonger är dyra. Detsamma gäller metoden att
låta saker förfalla tills det behövs omfattande renoveringar
i stället för löpande underhåll.
En kostchef betalar snabbt sin lön genom bättre planering
och inköp.
Till idrottsplatsen hade funnits pengar – de har nu använts dels till att rädda en misslyckad plan på Prästbodavägen så att den nu ska bli både påkostad och fin dels
till en idrottshall i anknytning till Fågelsångens skola, som
kunnat vara mindre och anpassad enbart efter skolans
behov.
Jag förstår egentligen inte hur Moderaterna lyckas få
väljarna att tro att de är bra på att hålla i allmänhetens
pengar. Regionen/Landstinget borde väl vara det ultimata
beviset på hur man förslösar skattepengar. Urusla upp-

handlingar med en ideologi att allt görs bättre av vem
som helst utom stat och kommun borde väl förskräcka
snarare än locka.
2016 sänkte majoriteten skatten med 25 öre, dvs en
knapp hundralapp per månad. Vi var emot det då och ser
nu att de pengarna hade behövts för att inte behöva gör
de neddragningar på äldreomsorgspersonal som majoriteten tvingade fram i årets budgetprocess.
Hur ser du på framtiden för Salem?
Kommunen växer. Vi blir fler innevånare som behöver
kommunal service och offentliga kommunikationer och
som bidrar med mer skatteintäkter. Det ställs höga krav på
att vi kommunpolitiker har framförhållning och förstår vad
som kommer att behövas.

Den stora utmaningen kommer att bli klimatförändringarna. Vi måste anpassa verksamheten så den blir mer
klimatsmart. Visst är det bra att vi bytt ut ett antal kommunala bensinbilar mot bilar med miljövänligare drivmedel
men det räcker inte. Kommunen behöver göra större omställningar än så för att vi ska kunna möta framtiden med
tillförsikt. Vi måste få ett samhälle där det är lätt att göra
rätt. Nybyggnationen ska miljöanpassas och kollektivtrafiken förbättras.
Kommunen måste också få bättre beredskap för att klara
extrema väderförhållanden. Långvariga värmeböljor måste
kunna lindras med klimatanläggningar på äldreboenden
och arbetsplatser. Vi måste vara beredda på kraftiga regn
så att vattnet kan rinna undan på ett bra sätt utan att ställa
till samhällsfarliga översvämningar. Stora hårdgjorda ytor
fungerar inte, stora tak måste konstrueras så de fördröjer
avrinningen, ett exempel kommer att finnas på skolan i
Fågelsången.
Klimatvänlig mat kräver kunskap. En kostchef som kan
överföra kompetens till kommunens kök är en nödvändighet.
Nybyggen
Salem Centrum är nästa byggnadsprojekt för förnyelse.
Den djärva planen att flytta hela Centrum en bit ner mot
parkeringen föll - det gick inte att få lönsamhet i det. Men
andra planer är på gång, nya bostäder ger förutsättningar
för ett större utbud av butiker, restauranger och kulturutbud.
Byggande kräver insatser från kommunen – det ska tas
fram planer, byggas vägar, dras fram el och vatten osv.
Det är investeringar som så småningom återbetalas av
fastighetsägarna men det kan ta mycket lång tid och det
är mycket olika kostnad beroende på var det ska byggas.
Utbyggningen av villaområdena i Rönninge är betydligt
dyrare än vad de mer centralt belägna lägenheterna är. Jag
tror vi behöver fundera över om vi inte måste prioritera.
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Klimatförändringar

Kanske måste de fina villorna stå tillbaka för lägenheterna.
Jag har inte gett upp drömmen om idrottsplatsen. Med
fler invånare växer behovet och resurserna. Nykvarn har en
hall på gång som kan vara en modell för oss också.
I Södra Hallsta kommer det att byggas en förskola. Förvaltningen ser vinster med att ha den i egen regi eftersom det
går att samordna denna förskola med förskolorna i Nytorpsområdet. Majoriteten däremot kräver redan i investeringsbeslutet att den ska vara ägd av en förskolekoncern.
Valfrihet? Kostnadseffektivitet?
Ekonomi
Så gott som alla kommuners ekonomi är ansträngd och
kommer så att förbli ett par årtionden framåt. Det blir fler
barn och fler gamla som drar resurser. Det gäller även oss
i Salem. Jag hoppas att regeringen kan bidra med hjälp
men tyvärr har inte S egen majoritet utan måste göra överenskommelser med andra partier. Partier som sätter skattesänkningar före välfärd.
Salems ekonomi är i grunden god men om vi inte får mer
pengar utifrån kommer vi Socialdemokrater att föreslå
en måttlig skattehöjning. Vi vill inte göra drastiska nedskärningar i verksamheten. Det finns inget dolt slöseri att
minska på – om vi gör nedskärningar drabbar det förskolor, skolor, äldreomsorg och socialtjänst.
Vi har en stort sett mycket bra verksamhet och det ska vi
behålla. Det gör Salem attraktivt och får folk att vilja flytta
hit. Det är så jag vill ha det avslutar Arne.

Öppet möte
Onsdag den 5 februari kl 19.00 Folkets Hus Rönninge.

Inbjuden talare är Gabriella Bauer från Reformisterna.
Reformisterna är en ny Socialdemokratisk förening med syftet att stimulera till utveckling av och opinionsbildning för en progressiv ekonomisk
politik. Vi presenterar därför ett helt program med förslag på en ny socialdemokratisk ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett
bättre Sverige.
Vi är övertygade om att många människor vill diskutera politik på riktigt.
Många vill vara med och utveckla reformer och bilda förslag som förbättrar Sverige. Vi vill vara en rörelse för utvecklande av reformistiska idéer
och förslag bland socialdemokratins medlemmar och sympatisörer.
Vi vill se en starkare socialdemokrati!
Låter det intressant? Hjärtligt välkommen till Folket Hus!

Grattis Ylva!

Ylva Johansson är nyutnämnd EU-kommissionär. Vi
gratulerar till det fina jobbet och yvs lite över att det var
just här i SSU Salem som hon började sin politiska bana.

Ta ställning för
öppenhet och
demokrati!
Bli medlem nu!
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