Socialdemokraternas förslag inför budget 2021 samt
plan 2022 och 2023.
“Att alltid ta ansvar”

En trygg skola med elever och lärare som trivs och utvecklas. 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. Alla skolor ska vara lika bra i
Salem.
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 förvaltningen 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 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

Rätt till äldreboende för den som är över 90 år. 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.
Vi Socialdemokrater vill satsa på att utveckla arbetsmiljö och arbetsklimat så att såväl chefer
på kommunkontoret som personalen ”på golvet” stannar och trivs. Vi 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.

Förstärkning av personal på Bygg och miljö tycker vi är utrett och behöver förverkligas under
planperioden.

Kulturskolan
Socialdemokraterna har under flera år yrkat på sänkt avgift i kulturskolan och vi ser med
glädje att första steget är taget och kommer bevaka att vi under mandatperioden fortsätter
med sänkning av avgiften
Vi stöder upprustningen av prästboda bollplan. Bra att det blir toaletter och belysning.
Om vi fått bestämma hade vi byggt en idrottsplats ( IP) på Lövhagen redan nu. Men nu
kommer vi se det som en långsiktig vision. Om vi kommer följa den utveckling i befolkning
som våra prognoser visar kommer vi bli över 20 000 invånare och då behövs ett IP.

Vi Socialdemokrater anser att budgetförslaget från Alliansen i dessa osäkra tider är väl
balanserad och ansvarstagande. Bra att vi kompensera för löner och till viss del även
prisindex.
Bra att det finns några miljoner på KS & KF till förfogande för politiska prioriteringar med
tanke på läget.
Gällande investeringsbudgeten applåderar vi modellen med fastighetsstrategi och långsiktiga
investeringar. 30 miljoner per år är en utmärk början vi ser fram emot arbetet med att
utveckla våra fastigheter.

De 184 tkr som behövs för att klara kulturskolans avgiftssänkning från 2019 anser vi att
vi ska förstärka barn och utbildnings budgeten med.

Yrkande:
Bifall till budgeten
tilläggsyrkande:
att 184 tkr överförs till Bou från KS till förfogande.

