Socialdemokraternas förslag inför budget 2021 samt
plan 2022 och 2023.
“Att alltid ta ansvar”
Salems kommun har en pressad situation pga coronapandemin. 2020 ger ändå ett
bra ekonomiskt överskott på grund av regeringens kompensation till kommunerna.
Kommunen är inte ekonomiskt pressad inför budget 2021, även då kan vi räkna
med kompensation från regeringen. Inför slutet av planperioden ser det dock
inte lika ljust ut ekonomiskt. Det är nu läge att genomföra satsningar, tex
utbildning, som leder till effektivare drift längre fram .
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. Alla elever ska ha samma förutsättningar att
nå goda resultat.
Skolan och barnens utbildning är den största och viktigaste investering en kommun har för
framtiden. För oss Socialdemokrater är det orimligt att spara på skolan. Att, som Alliansen
föreslår, minska logopedresurserna är inte rätt politik.
Kulturskolan
Vi 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 sänkningen av avgifterna fortsätter
under mandatperioden. Den ökade kostnaden på 184 tkr bör tillföras budget 2021.

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.
Investeringsbudgeten för förskolan i Södra Hallsta minskas under planperioden med
6 miljoner kronor. Investeringen senareläggas och de 6 miljonerna återfinns därför utanför
planperioden ( 2024).
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.
Personal som trivs
Vi vill satsa på att utveckla arbetsmiljö och arbetsklimat så att såväl personal i den direkta
driften som chefer på kommunkontoret som stannar och trivs.
Ett led i skapandet av arbetstrivsel och arbetseffektivitet är tillgång på bra
stödjande IT-system. Vi bör därför i dagsläget inte spara på IT-kostnaderna
utan satsa på att att utveckla systemen så att effektivitet och trivsel ökar. I
den utvecklingen ska möjligheterna att arbeta hemifrån ingå.
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.
För brukarna är kontinuitet viktigt, de bör i all möjlig mån mötas av välkända
personer från sin hemtjänst.
Salems kommun har fått ökade statsbidrag under 2020 och framåt och även fått besked om
riktade statsbidrag till äldreomsorgen 2021. Alliansen har valt att använda de generella
statsbidragen på att öka överskottet.
Det riktade statsbidraget för äldreomsorgen på 6 miljoner finns till Kommunstyrelsens
förfogande, vilket kan vara rimligt tills vi beslutat vad pengarna ska användas till.

Vi Socialdemokrater vill ha en utredning, som ska vara klar under 2020 för beslut på första
kommunstyrelsen 2021, om hur Salems kommun bäst använder pengarna inom
äldreomsorgen. Vi ser behov av utbildning tex för vårdbiträden att bli undersköterskor,
utbildning kring demens och ledarskap är områden som bör ingå i utredningen.
Vårt tidigare krav på förstärkning av personal på Bygg och miljö är utrett och förverkligas
under planperioden. Bra att detta genomförs redan i budgeten för 2021.

Idrotten
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 får vi
se det som en långsiktig vision. Om Salem kommer att följa den utveckling i befolkning, som
våra prognoser visar, kommer vi att bli över 20 000 invånare och då behövs ett IP.
Försörjningsstöd
Vi har svårt för att se det vettiga i att under dessa kristider införa striktare hantering av
försörjningsstöd. Att dessutom ta bort en handläggartjänst känns inte rimligt. Självklart ska
de som har rätt till försörjningsstöd få det och vi ska lägga de resurser som krävs för
att hjälpa dem att komma till egen försörjning.
Bra mat
Bra mat är väsentligt både i förskola, skola och äldreomsorg.
En kostchef, dvs en övergripande befattning som ser över Salems kommuns
totala hantering av mat till unga och gamla, kostar en del första åren men blir
snart självförsörjande. Kostchefen ska optimera resurser, samordna inköp,
utbilda personal och se till att Salems kommun får fart på arbetet med
välsmakande mat som är klimatsmart och miljövänlig. En kostchef blir en
betydande drivkraft för att förverkliga Salems Kommuns mål för såväl klimat
som miljö.

BUDGET 2021 OCH PLAN 2022-2023
Salem har en välskött ekonomi och kommer att klara de ekonomiska påfrestningar
som pandemin orsakar. Regeringen kommer att kompensera för ökade coronakostnader
även till Salem.
Det är bra att det finns några miljoner för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
förfogande för politiska prioriteringar med tanke på läget.
Gällande investeringsbudgeten tillstyrker vi att modellen med fastighetsstrategi
och långsiktiga investeringar äntligen sjösätts. 30 miljoner per år är en utmärkt
början. Vi ser fram emot arbetet med att utveckla våra fastigheter.

Yrkande:

att 184 tkr överförs till BoU från KS till förfogande för finansiering av
Kulturskolans avgiftsänkningar
att besparing på 750 tkr på logopedtjänst ej genomförs
att besparing på 500 tkr på fritidspeng görs om till besparing inom BoU
att minskning av en handläggartjänst på Socialförvaltningen på 430 tkr ej
genomförs
att minskning av försörjningsstöd på 500 tkr ej genomförs.
att minskning av IT-budgeten på 180 tkr ej genomförs
att 600 tkr tillförs budget 2021 och 200 tkr i plan 2022 för anställning av en
kostchef
BOU

+ 934 tkr

SOC
KS
KS förfogande

+ 930 tkr
+ 780 tkr
- 184 tkr

resultatet
Resultatet blir

- 2460 tkr
7853 tkr

0,76% av skatter och bidrag

