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Hyresrätter – en bristvara i Salems kommun
Hyresrätter har inte byggts i Salem sedan början av
nittiotalet. Istället har många hyresrätter ombildats till
bostadsrätter, vilket har minskat möjligheterna för salemsborna att hyra en bostad.

Följande bör göras för att ge kommuninnevånare som
inte förfogar över en egen förmögenhet möjlighet att
få en egen bostad:
1. Kommunen upprättar en bostadsförsörjningsplan.

Bostadsförmedlingen är nedlagd vilket innebär att vi
inte vet hur stort det egentliga behovet av hyresbostäder är. Akelius, bolaget som äger de befintliga hyresrätterna i Salem, uppger att de har hundratals människor som står i kö.
Många som vill hyra en bostad är ungdomarna mellan
18 – 24 år. De har som regel inte ekonomiska möjligheterna att köpa dyra bostadsrätter.
Den borgerliga kommunledningen har valt att prioritera planeringen av fyramiljoners villor. Inte ens på det
största byggnadsområdet inom kommunen – Söderby
– har man funnit skäl att förhandla fram några hyresrätter. Rönninge Centrum står inför en betydande omvandling och utbyggnad men inte heller där planeras
annat än ett mindre antal hyresrätter.

2. Kommunen startar en bostadsförmedling för att
både förmedla bostäder och konstatera behovet av
hyresrätter.
3. Förhandlingar upptas med NCC beträffande omvandling av bostadsrätterna i några av husen i Söderby
Centrum till hyresrätter.
4. Planläggningen av byggnationen vid Rönninge
Centrum prioriteras. Den bör bestå av minst hälften
hyresrätter, främst tvåor och treor.
Socialdemokraterna tillsammans med V och MP kommer att motionera till Salems kommunfulllmäktige i
denna fråga.

Världen upplever en mycket allvarlig ekonomisk kris.
I Sverige duggar varslen tätt, sista kvartalet 2008 blev
de över 65 000 vilket är i klass med krisåren i början
av 90-talet. Efter flera mandatperioder av ekonomiskt
ansvarstagande har Sverige bättre förutsättningar än
många andra länder men krisen får nu allt tydligare
effekter i hela landet.
Kommuner och landsting får lägre skatteintäkter när
färre arbetar och betalar skatt. För Salems kommun beräknas skatteintäkterna minska med dryga 7 miljoner
kronor för 2009 jämfört med budgeten. Den höll inte
ens över årsskiftet! Ändå är Salem en gynnad kommun
med låg arbetslöshet. 7 miljoner kronor motsvarar
14-15 anställda.
Till det kommer effekterna av den högervridna politik
som regering och kommunledning bedriver.
Det gäller nu att ta ansvar för Sverige. Regeringens passivitet förvärrar krisen. Det finns stora risker att jobbkrisen sprider sig från sektor till sektor. Att välfärdens
verksamheter drabbas med uppsägningar och försämrad kvalitet i skola och vård som följd. Regeringen har
en historisk chans att investera i det som bygger Sverige
starkt. I stället sänker de skatten för dem som tjänar
allra mest. Det är regeringen Reinfeldt och inte finanskrisen som har trängt ut en halv miljon människor ur
a-kassan och avvecklat tre fjärdedelar av den yrkesinriktade arbetsmarknadspolitiken.
S vill investera Sverige ur krisen
Socialdemokraterna lägger en riksdagsmotion omfattande 20 miljarder i olika satsningar för att försöka ta

Starta en ny region i Stockholm-Mälardalen som kan
ersätta dagens landsting. Det kräver socialdemokraterna i en motion till landstingsfullmäktige. Socialdemokraterna föreslår att Stockholms läns landsting redan
från och med år 2010 får överta den statliga länsstyrelsens ansvar för det regionala utvecklingsarbetet och
att Stockholms län och de landsting och kommuner i
Mälardalen som så önskar ansöker om att få bilda en ny
gemensam storregion med start 2014.
– Moderaterna har länge blockerat den nya regionbildning som vi socialdemokrater och de flesta andra partier
vill ha. Men i och med regeringens besked nyligen om
att nya regioner kan få starta från och med år 2014, så

Sverige ur krisen. Bl.a föreslås lägre arbetsgivaravgifter
för småföretag, 50.000 utbildningsplatser, rotavdrag för
alllmännyttan och mera pengar till kommunsektorn.
Sverige har Europas näst högsta arbetslöshet bland
ungdomar. Förslaget innebär att unga skall kunna gå
klart gymnasiet med ersättning motsvarande a-kassa.
Om de lämnas vind för våg kommer det att bli en börda
för dem och samhället en lång tid framöver.
Förslaget innehåller vidare satsningar på barnfamiljerna, studenterna och pensionärerna med höjda barnbidrag och flerbarnstillägg, höjt studiebidrag samt sänkt
skatt för pensionärerna. De här satsningarna kommer
ut i ekonomin och skapar arbetstillfällen till skillnad mot
regeringens skattelättnader för höginkomsttagare som
går in på bankkonton.
Kommunerna tillförs 5 miljarder 2009 och lika mycket
2010 men det kan komma att behövas ännu mera
pengar. Det är en mycket allvarlig situation som är på
väg.
En stor satsning görs på att bygga bostäder och infrastruktur som järnvägar och kollektivtrafik
Dessutom föreslås ett rot- avdrag för att renovera miljonprogrammet – det är bra för jobben och miljön.
Viktigast av allt är dock att återställa tilltron till trygghetssystemet genom en höjning av a-kassans ersättning
samt att reformera sjukförsäkringen Människor måste
åter börja känna att det finns en trygghet som funkar
– även försäkringskassan.
Sverige är ett starkt land med goda förutsättningar. Och
vår största tillgång är människors vilja och möjlighet till
arbete. Vi socialdemokrater vill ta ansvar och vända utmaningar till möjligheter. Medborgarna är målet för vår
politik.

hoppas jag att bildandet av en storregion i Mälardalen
äntligen kan starta, säger det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz.
– Ett mer samlat regionalt beslutsfattande i Mälardalen
behövs bland annat för att få till stånd nya investeringar
i trafikens infrastruktur som kortar restiderna, för att
säkra kvaliteten i sjukvården och att stärka förmågan
att dra nytta av det regionala samarbetet inom den
Europeiska Unionen, säger Ingela Nylund Watz.
– Hela Stockholms, Sörmlands, Västmanlands och Uppsala län kommer att utgöra en gemensam arbetsmarknad inom mindre än tio år. Även det funktionella sambandet med Örebro län ökar. Stockholms län bör därför
bilda en större region ihop med de angränsande länen.

SL:s styrelse har antagit en budget där planen för 2010
och 2011 är underskott med 400 respektive 570 miljoner. SL:s egna experter räknar med en avgiftshöjning
med mellan 10 och 20 procent eller höjd skatt. Mot
detta står den borgerliga majoritetens förslag att fortsätta att sänka skatten – kvar står alltså alternativen
höjda SL-priser eller stora nedskärningar och försämrad kollektivtrafik

Problemen med de nya vagnarna har varit kända för
den ansvariga majoriteten sedan länge men ingenting
görs för att åtgärda problemen.
Förlåt om vi inte gratulerar till den planerade skattesänkningen på 10 öre.
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Till detta kommer problemen med tågen.

Omkring vart femte nytt pendeltåg av modellen X60
står stilla varje dag på grund av olika fel på vagnarna.
Då sätter man istället in gamla tåg av typ X1 och X10.
Det spär på underskotten ytterligare eftersom SL får
betala ett högre pris till entreprenören Stockholmståg för att köra med dessa tåg. De kräver mer underhåll. De tålmodiga pendelresenärerna får åka i gamla
skramliga vagnar medan nya tåg för 1,5 miljarder står
outnyttjade.

Trots ökande vårdbehov inom cancervården ska Radiumhemmet på Karolinska universitetssjukhuset spara 53
miljoner kronor i år.
– Filippa Reinfeldt tvingar på cancervården en jättebesparing som jag tror kommer drabba patienterna.
Sjukvården behöver mer resurser och därför måste
borgarna ta tillbaka sin skattesänkning i landstinget
och regeringen måste ge kommuner och landsting de
extra statsbidrag som gör att vi kan ta oss igenom den
ekonomiska krisen, säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna.
De nedskärningar som sjukvården nu står inför genomförs utan att den politiska majoriteten gjort några konsekvensbeskrivningar av hur vården drabbas. Filippa
Reinfeldt och de andra borgerliga sjukvårdspolitikerna
har inte satt sig ned och analyserat vilka konsekvenser
deras nedskärningar kommer leda till. Nedskärningarna sker helt i blindo.

Beslutet om nedskärningar i cancervården kommer
bara ett par månader efter att alla politiska partier i
enighet antagit en Cancerplan för Stockholms läns
landsting. I Cancerplanen konstaterades att cancervården kräver ytterligare tillskott för att klara av fler
patienter, fler vårdplatser och dyrare behandlingar.
Karolinska/Huddinge sjukhus är ett annat exempel på
hur man låter skattesänkningar gå före medborgarnas
intressen. Istället för att skjuta till de medel som behövs för att säkerställa driften väntar nu uppsägningar
av 1000 anställda. Att detta inte skulle innebära att
vården försämras som den borgerliga majoriteten
säger faller på sin egen orimlighet.
Socialdemokraterna har i sin budget för i år anslagit
drygt 400 miljoner kronor mer till sjukvården än den
borgerliga majoriteten.
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Resurserna i sjukvården flyttas från de behövande till
de välbesuttna. Fler läkare på Östermalm och färre i
förorterna. Det har nu gått så långt att andra landsting
undviker ordet ”Vårdval” och att läkarna varnar för
modellen!
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Befolkningen ökar i Salems kommun. 112 nya kommunmedborgare under 2008 innebär att vi nu är 15
177 innevånare i Salem. 210 barn föddes och 893
personer flyttade hit. 77 dog och 915 flyttade ut. Välkomna alla nya!

Redaktören har ordet.
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”Jag är mycket stolt över att få ta över redaktörskapet
för denna numera anrika tidning. Vi har kommit ut
med fyra nummer per år sedan sjuttiotalet och tänker
fortsätta vara ett färgstrakt inslag i Salemspolitiken”.
Gunila Kallio – ny redaktör för S-Tidningen.

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Sverige
har 18 platser i parlamentet. Din röst avgör vilka som
för din talan där. När det ska fattas beslut om jobben,
de anställdas rättigheter och arbetsmiljön då står en
socialdemokrat alltid på löntagarnas sida.

Det är enkelt att bli supporter (medlem) i Socialdemokraterna.
Om du har tillgång till internet: www.socialdemokraterna.se Klicka på ”Bli supporter”
Nästan lika enkelt – och roligare – är det att komma till
Socialdemokraternas expedition i Gluggen i Folkets Hus
en onsdag e.m. kl. 13 – 16.
Där träffar du Sören Gladh, Arne Närström eller båda
två.
De bjuder på kaffe, en pratstund och hjälp att bli supporter om du så önskar.
VÄLKOMMEN – om du bara vill fråga, diskutera, ge ris
eller ros eller har en bra idé. Tel. 532 511 00.
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