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Arne Närström, du är socialdemokratiskt 
oppositionsråd här i Salem och djupt enga-
gerad i planeringen inför 2012. Vad vill du 
satsa på? 

– Planeringen inför 2012 pågår som alltid nu under höst-
månaderna. Ekonomin inför den här planeringsperioden 
ser inte så lysande ut, men vi ska därför inte ge upp. Det 
finns utrymme för de mest angelägna förbättringarna. 
Det räcker att kommunens överskott stannar på en halv 
procent ett så här besvärligt år. 

– Salem har utsetts till Sveriges tryggaste kommun och 
kommer bra ut i de jämförelser som görs mellan Söder-
törns kommuner. Det hindrar tyvärr inte att det finns vik-
tiga områden som måste förbättras. Vi behöver satsa på 
skolan, äldrevården och ungdomarnas feriejobb.  

– Den borgerliga majoriteten säger nej till att öka funk-
tionshindrade ungdomars möjligheter till aktiveteter.
Vårt förslag om en höjning av anslaget med bara 10 000 
kr för att de t.ex skall kunna åka på läger avslogs av kultur 
och fritidsnämnden. Det känns futtigt!  Idrottande tjejer 
behöver också några extra kronor till sina verksamheter. 

– Vi behöver genomföra en seriös utredning om den verk-
liga kostnaden för att låta barn som fått syskon eller som 
har arbetslösa föräldrar få vara i förskolan trettio timmar 
i veckan. I Salem till skillnad från grannkommunerna gäl-
ler nu femton. Det innebär INTE dubbel kostnad och är 
en avsevärd förbättring för alla. Barnen får fortsätta sina 
vanliga rutiner i en utvecklande pedagogisk miljö, arbets-
lösa föräldrar får tid att söka arbete och förskolornas ru-
tiner blir lugnare utan uppstyckade dagar.

– Kommunfullmäktiges möten är viktiga, de är den kom-
munala demokratins kärna. Vi i (S) vill ha nio möten per år.

– Om överskottet blir högre än budgeterat 2011 tycker 
vi att man ska låta den traditionella personalfest, som 
brukar hållas vart tredje år, gå av stapeln 2012 som pla-
nerat. Dessutom tycker vi att kommunen ska genomföra 
ett kompetensutvecklingsprogram för chefer och övrig 
personal. 

– Gymnasiet borde ha råd att betala SL-kort för alla sina 
elever som en ren marknadsföringsåtgärd.  

Hösten innebär 
budgetarbete



(S) tidningen träffade Patrik Robbertte, 
gruppledare i socialnämndens social-
demokratiska grupp, mitt i diskussio-
nerna om nästa år budget.

– Salems kommun har de senaste åren satsat på de äldsta 
och sjukaste pensionärerna. Nu är den sista etappen av 
utbyggnaden av Salarps äldreboende genomförd. Totalt 
har vi idag drygt 100 platser på kommunens tre äldre-
boenden; Säbyhemmet, Salarp och Skönviksgården. Ett 
problem är att alla boenden redan är fullbelagda och att 
gruppen kommuninvånare över 80 år stadigt växer. Vi 
måste bygga ytterligare ett äldreboende och kommunen 
håller på att leta efter en plats. Det är också viktigt att 
vi skapar möjlighet för äldre par att kunna fortsätta bo 
tillsammans. 

– Vi Socialdemokraterna har under flera år fört fram krav 
på att kommunen ska skapa förutsättningar att bygga 
ett mellan- eller trygghetsboende för pensionärer. Den 
borgerliga majoriteten har tidigare varit motståndare till 
det men i år fick vi partierna inom majoriteten att stödja 
vårt förslag. Det leder till att det nu med stor sannolikhet 
kommer att byggas, vilket är ett stort steg framåt. 

– Budgeten för nästa år innehåller en utökning av natt-
bemanningen på demensavdelningarna på Salarp och 
Säbyhemmet. Socialstyrelsen har beslutat att dörrarna på 

demensavdelningar på äldreboenden inte får vara låsta 
på nätterna, vilket innebär att det krävs mer personal för 
att snabbt kunna möta upp en person som vaknar till 
under natten. 

– En viktig satsning framåt är att dessutom förstärka dag-
bemanningen. Demensförbundet har en rekommenda-
tion om tre personal dagtid och kväll på en demensavdel-
ning. Vi Socialdemokrater vill att kommunen ska närma 
sig det målet så snart det är ekonomiskt möjligt. 

– Vi vill också att äldreboendena ska ha tillgång till el-
drivna rullstolar. Anhöriga, personal eller väntjänsten kan 
då använda dem för promenader med de äldre. Att med 
egen kraft skjuta en rullstol fram för sig är tungt, för att 
inte säga omöjligt, när man kommit upp i åren.

När Salemstaden byggdes för 40 år sedan var de 
flesta inflyttande barnfamiljer och de vuxna var i 
25-35 års ålder. Många flyttade in i radhus uppe på 
branta backar eller till flervåningshus utan hiss. 
I dag har en stor del av dessa pionjärer blivit pen-
sionärer. Vad planerar kommunen för dem som inte 
längre orkar gå upp för backar och trappor eller 
inte längre orkar sköta trädgård och snöskottning? 
De måste ju fortfarande kunna ta sig till olika akti-
viteter i närområdet?

Vad är nytt inom äldreomsorgen i Salem? 
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Sören Gladh orkar fortfarande upp för backarna!



minskat anslag för fritidsgårdar och sommarverksamhet 
vilket är djupt olyckligt.

Att kommunen ensam skulle kunna sysselsätta 300 ung-
domar under sommarlovet är väl att ta i men genom 
samverkan med näringsliv och enskilda borde man kunna 
komma en bra bit på väg. Det finns plats för nytänkande 
i ett sommarsverige där semestrar decimerar personalen. 
Exempelvis skulle ungdomar kunna avlasta personalen på 
våra äldreboenden genom att ta ut de äldre på en daglig 
promenad; eller utföra de enklare arbeten som en väx-
ande grupp är villiga att betala för som t.ex trädgårds-
arbete. 

Vi anser att feriearbeten är en viktig del i ungdomars ut-
veckling och att vi har råd med den kostnaden. Majori-
tetens förslag på nedskärningar är en allvarlig felbedöm-
ning!

– Vårt mål är att de, liksom alla andra raska pensionärer, 
ska hålla sig friska och kunna bo hemma många år till. 
Det går ju inte att bygga bort backarna, säger Patrik, men 
med enkla insatser kan vi hjälpa många fler att bo kvar 
längre. Hemtjänsten får extra medel 2012 för stöd i hem-
met. Att utöka den lilla vinkbussens rutt till flera områden 
än i dag kunde vara ett bra stöd för dem som inte orkar 
gå de backiga vägarna.

– Det behövs också  fler lägenheter nära centrum i både 
i Rönninge och Salem. Idealet skulle vara ett ”mellanbo-
ende” på gärdet mellan Rönningeborg och Salem cen-
trum, med en plan gångväg till innecentrum med affä-
rer, vårdcentralen och busshållplatser. Det är viktigt att 
en stor andel av lägenheterna blir hyresrätter så att även 

Salems kommun är en av landets ungdomstätaste och 
ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög. Enligt de senaste 
rapporterna förväntas bl.a handeln minska sin personal 
ytterligare vilket drabbar ungdomar.

För att undvika fler panka och frustrerade ungdomar som 
går sysslolösa under sommarlovet kan kommunen göra 
en insats genom att satsa på feriearbeten. Flera andra 
kommuner har gjort stora insatser för att maximera möj-
ligheterna till ett sommarjobb genom att samverka med 
näringslivet och enskilda. Nynäshamn är ett strålande 
exempel.

Salems styrande kommunalpolitiker gör tvärt om – man 
föreslår sänkt anslag för feriearbeten i budgeten och 

de som saknar kapital att köpa bostadsrätt kan få del av 
boendetryggheten.

– Möjligheten att delta i friskvårds-, förenings- och kul-
turaktiviteter är också nödvändigt för ett gott liv. Fören-
ingslokaler behövs för social samvaro. Vi har Eternellen 
med hobby- och motionsaktiviteter i Salem centrum, 
men det behövs fler alternativ. Det är viktigt att stödja 
pensionärsföreningarna som gör ett mycket gott arbete 
med att anordna aktiviteter som möten, resor, filmvis-
ningar och datakurser. 

Patrik vill gärna att kommuninvånare som har förslag 
eller frågor om äldreomsorgen ska ringa eller maila till 
honom. Tel nummer 070-257 36 88 eller e-postadress 
patrik.robbertte@comhem.se.

Inga delade datorer i lärarrummen längre.
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Våra skolor har stora problem med sina IT-funktioner. 
Samtliga elevråd har gemensamt larmat kommunled-
ningen om att de lokala näten inte fungerar på skolorna. 
Det måste förstås åtgärdas.

Lärarnas tillgång till datorer måste också förbättras. Varje 
lärare ska ha sin egen dator. Att tre lärare ska dela på 
varje dator i lärarrummen är inte OK år 2011. Lektioner 
både förbereds och genomförs med datorhjälp. En stor 
del av kommunikationen med elever och föräldrar och 
den alltmer betydelsefulla rapporteringen sker via nätet.  

Våra lärares tid ska gå till eleverna – inte till datorstrul.
Vi socialdemokrater har drivit denna fråga och nu tycks 
vi äntligen ha fått gehör från den borgerliga majoriteten.

Datorer till lärarna!

Rädda feriejobben!



 Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

Vill du prova något nytt 
inom folkbildning?

Nu finns ABF i Salem-Rönninge!
Ta chansen, upptäck hur roligt det är att göra något du 
brinner för tillsammans med andra.

Har du en idé? 
Nu finns ABF i Salem-RönningeKom till ABF Botkyrka-
Salem så hjälper vi dig.
Tid: Varje torsdag 13:00-15:00 från den 1:a december.
Plats: Folkets Hus Rönninge,Centralvägen 1.

– Det råder stor brist på bo-
städer för funktionsnedsatta 
personer i vår kommun. Vi får 
ständigt söka boenden åt våra 
brukare utanför kommunen. 
Det gäller äldre såväl som barn 
och ungdom med olika typer 
av diagnoser. Vår kommun är 
ibland för liten för att efterfrå-
gan på specialplatser ska fylla 
hela boendena, men eventuellt Fo
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Satsningar och besparingar inför 2012 kom-
mer att beslutas vid Salems kommunfull-
mäktiges möte den 24 november. Samman-
trädet är kl. 19.00 i Murgrönan och alla är 
välkomna som åhörare. Du kan inte delta i 

Kommunfullmäktige

Delar du våra socialdemokratiska värderingar och vill 
vara med och påverka den kommunala politiken så hör av dig. 

Vi behöver nya engagerade kommunalpolitiker!

debatten, den sker med hjälp av de ledamö-
ter som valdes in i kommunfullmäktigevalet 
i fjol. Men har du någon fråga du vill ställa 
så lämnar du in den till kommunen senast på 
måndagen före så får du svar på mötet.

övertaliga platser skulle då kunna säljas till andra kom-
muner i samverkan som t ex Nykvarn, Södertälje.

– Jag vill att tjänstemän och politiker inventerar vilka olika 
typer av bostäder som kan köpas in eller hyras och göras 
om till bostäder åt funktionsnedsatta. Bra exempel i kom-
munen finns redan, t ex Vilhelmsdalsvägen (fd Prästgår-
den) och Gula villan.

Vi behöver bostäder för funktionsnedsatta, säger 
Noomi Liljefors i en motion till kommunfullmäktige.


