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Vem är du Erika?

– Jag föddes 1978 i Hälsingland. Jag är bosatt i Huddinge 
med sambo och två barn. Mitt politiska intresse har va-
rit brinnande sedan tonåren. På min fritid har jag varit 
politiskt aktiv i olika föreningar, bl a SSU och som kom-
munalpolitiker. Jag har en fi l.kand i statsvetenskap från 
Södertörns högskola och har jobbat både inom privata 
sektorn och i Regeringskansliet. 

– Det har varit ett spännande första år som trafi koppo-
sitionslandstingsråd. Jag är tacksam över förtroendet att 
vara just förtroendevald, och jag är stolt över vad vi gör i 

Erika Ullberg är socialdemokratiskt oppositions-
råd i landstinget med ansvar för trafi kfrågor. 
S-tidningen har fått en intervju med henne. Här 
i Stockholmsområdet är det få frågor som berör 
oss så mycket som kollektivtrafi ken.

Hur går det med kollektivtrafi ken?

Forts sid 2

Landstingshuset. Vi socialdemokrater har en konsekvent 
och tydlig oppositionspolitik för ökad jämlikhet inom 
sjukvården och en ökad andel kollektivtrafi kresor i vårt 
växande län

Hur ser du på utvecklingen av kollektivtrafi ken i 
Stockholms ytterområden. Vad är viktigast?

– Den regionala obalansen ökar och det oroar mig. Det 
behövs mer satsningar för ökat kollektivtrafi kresande och 
bättre tvärkommunikationer söder om Slussen. Vi som 
bor i villa och radhus en bit från pendeltåget behöver 
tätare busstrafi k och mer direktlinjer. Infartsparkeringar 
är en viktig men svårlöst fråga där landstinget och kom-
munen måste arbeta tillsammans. Vi behöver satsa var-
je skattekrona där den gör bäst nytta så att utsläppen 
minskar och jobben blir fl er. Stockholmsregionen har inte 
råd med stillastående pendeltåg, långa bilköer eller dyra 
spårvägar i innerstaden. Vi måste satsa mer på kollektiv-

Erika Ullberg



trafiken i kranskommunerna för att det ska gå att bo och 
jobba i hela länet!

Vad har S drivit för frågor och vad har vi uppnått? 

– Vi socialdemokrater vill bygga ut kollektivtrafiken så att 
trängseln minskar, restiderna kortas och färre tvingas välja 
bilen. Det måste bli enklare att arbetspendla från södra 
delen av länet. Vi har jobbat för exempelvis ett utbyggt 
tunnelbanesystem, punktligare pendeltåg, fler tvärbanor 
och att direktbussar likt den från Salem till Fridhemsplan 
får vara kvar. Och inte minst rejäla vinterdäck på bussarna!

Vad driver (S) för frågor och vad har vi uppnått?
– Det har varit förlorade år med Stockholmsmoderaterna 
som prioriterat spårvägsutbyggnad i innerstad och dyr 
ombyggnad av Lidingöbanan. Samtidigt som modera-
terna bygger spårväg vid NK så har de skjutit upprustning 
och utbyggnad av tunnelbanan och nya tvärbanor på 
framtiden. 

– Det är tyvärr stor osäkerhet kring den viktiga Tvärspår-
väg Syd. Spårvägen är planerad att gå mellan Älvsjö och 
Flemingsberg, via Skärholmen och Kungens kurva. Linjen 
ska knyta samman röda linjens Fruängen- och Norsborgs-
grenar, och ansluta till pendeltågen vid Flemingsbergs- 
och Älvsjö stationer. Den skulle betyda stora tids- och 
bekvämlighetsvinster för både arbetspendlare och fritids-
resenärer söder om stan. 

– Vi socialdemokrater har avsatt pengar till första etap-

S-tidningen kan bara tacka Erika för hennes insatser hittills 
och hålla tummarna för vintertrafiken. Det känns ändå bra 
att det ändå FINNS landstingspolitiker som bor utanför tull-
larna och som förstår problemen vi i förorterna har. 

Vi pendlare är ett luttrat släkte men vårt tålamod med bor-
gerlig trafikpolitik börjar ta slut. Vi måste, som Erika påpe-
kar, satsa mer på kollektivtrafiken i kranskommunerna för 

att det ska gå att bo och jobba i hela länet!

pen mellan Flemingsberg och Kungens kurva, men Mode-
raterna har inte en enda krona i sin landstingsbudget till 
Tvärspårväg Syd.

Hur kommer SL att klara vintern – framför allt kom-
mer pendeltrafiken att fungera? 

– Jag åker själv pendeltåg från Huddinge varje dag och 
upplever hur dåligt det fungerar. Pendeltåget som ca 250 
000 personer åker med varje dag har blivit SL:s sorgebarn. 
Det är oacceptabelt att det funkar så dåligt att arbets-
pendla med pendeln! Vi socialdemokrater har lagt fram 
många förslag för framförallt en bättre vintertrafik. Inte 
minst en bättre störningsinformation borde vara snabbt 
åtgärdad, men tyvärr händer för lite. För att få riktigt bra 
pendeltågstrafik måste staten och Trafikverket hjälpa 
till och bygga bl a dubbelspår Tomteboda-Kallhäll, men 
regeringen dröjer tyvärr med besked. Vi får hoppas att 
allt funkar bättre när vi får storsatsningen på nya pendel-
tågslinjen till Arlanda nu i december.

Cykel är bra när den passar men kollektivtrafiken är grunden för både arbetspendling och fritidsresor. Glöm inte sätta på hjälmen!
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Äldrevård
n Vi ser med oro på de ökande kostnaderna. Antalet 
80+ innevånare ökar stadigt. Det kommer att krävas fler 
platser i särskilda boenden och en ökad bemanning på 
demensboendena, både för de boendes skull och för att 
vi ska följa gällande lagar. Vi vill gå vidare med ett nytt 
äldreboende i Söderby Park. Det behöver enligt progno-
serna stå färdigt under 2015.

n Vi tycker det är positivt att Skönviksgården fortsätter i 
kommunal regi. Det känns som ett bevis på att kommu-
nen driver en bra verksamhet på äldreboendena. Kom-
munal drift ska finnas med som ett alternativ i alla upp-
handlingar av äldrevård.

Vad vill (S) satsa på i Salem inför 2013?

Arne Närström – du är oppositionsråd i Salem.
Vad driver (S) för frågor och vad har ni uppnått?

– Tyvärr är budgetutrymmet för 2013 litet. Vi vill inte höja 
skattesatsen i den pågående ekonomiska krisen. Krisen 
innebär också att skatteintäkterna inte blir så höga som 
man tidigare trott. Det finns ändå områden vi borde ha 
satsat på och där vi tycker att den borgerliga majoriteten 
prioriterat fel.

Skola och barnomsorg

n Barn till arbetslösa föräldrar bör kunna få vara längre 
tid i förskolan än de 15 timmar som nu gäller. Med 30 
timmars förskola och garanti på heltidsomsorg förbättras 
föräldrarnas möjligheter att kunna ta ett arbete betyd-
ligt. När ekonomin förbättras bör 30 timmar gälla även 
för äldre syskon i familjer med föräldralediga pappor eller 
mammor. 

n För nattarbetande föräldrar med behov av extra om-
sorg bör kommunen ha en acceptabel lösning att tillgå.

n Vi vill ha sommarskola även kommande år, d v s ett 
par frivilliga extra veckor skolgång för de elever som inte 
klarat målen. Det har visat sig vara mycket effektivt och 
det ska vi förstås fortsätta med. Där tror vi att vi har den 
borgerliga majoriteten med oss.

n Vi vill ge tydligare uppdrag till Fritids att de ger läxhjälp 
till de barn som har behov av det. Det kan vara avgö-
rande för hur ett utsatt barn klarar skolan. Och en rejäl 
avlastning för en stressad barnfamilj.

n Under de närmsta åren bör vi kunna genomföra sats-
ningar på lärarkåren genom att införa ett antal befor-
drade 1:a-lärartjänster. 

Ungdomar
n Sommarjobb är en bra introduktion till arbetslivet för 
ungdomar och minskar risken för de senare i livet ska 
drabbas av arbetslöshet. Salems kommun behöver också 
göra satsningar när det gäller näringslivsfrågor. En bra 
start på det arbetet är att tillsammans med företagare i 
Salem erbjuda sommarjobb för ungdomar. Vi vill inte ha 
någon neddragning av antalet platser.

n Kommunen har ansvar för ungdomar upp till 20 år. 
Det finns allt för många av dessa som vare sig studerar 
eller arbetar. Det är en urusel början på vuxenlivet. Kom-
munen behöver göra större insatser för att få ut ungdo-
marna i utbildning eller arbete. Av 270 registrerat arbets-
lösa i Salem vid halvårsskiftet var 75 mellan 18 och 24 år.

Övrigt
n Vi ser med oro på att andelen hyresbostäder minskar i 
Salems kommun. Vi vill att kommunen tar fram markan-
visningar för byggande av hyresbostäder gärna med in-
riktning på ungdomar. Vi ser också positivt på förtätning 
av Salems Centrum och självklart att kommunen gör allt 
för att komma igång i Rönninge Centrum.

n I budgeten sänks ambitionen på fastighetsunderhåll 
vilket vi inte tycker är bra. Kommunförvaltningen bör få 
i uppdrag att minska kostnader för inhyrda lokaler och 
lägga besparingen på anpassning och skötsel av egna 
ägda lokaler. 

n Det finns uppskattningsvis elva gamla övergivna sop-
tippar i kommunen. Kommunen måste kartlägga och 
undersöka dem snarast. Innehåller de farliga ämnen eller 
material måste de förstås också åtgärdas.

n I investeringsbudgeten bör 300 tkr avsättas för berg-
värme till Villa Skönvik. Det kommer att betala sig på sikt.

Hur går det med den kommunala ekonomin i år?

2012 kommer att sluta med ett ekonomiskt plus för kom-
munen, vi kan räkna med några miljoner i överskott. De 
bör användas till ett personalutvecklingskonto som kan tas 
i anspråk under några år framöver. De kommunalanställda, 
lärare och andra, behöver får utvecklas i sina jobb för att vi 
ska kunna fortsätta vara en bra och modern kommun. Att 
ha en god personalpolitik och erbjuda goda utvecklings-
möjligheter är också ett sätt att locka hit kvalificerad och 
kompetent personal. Vi Socialdemokrater har lämnat ett 
förslag till kommunfullmäktige om detta.

Om förslaget går igenom innebär det att vi kan tillgodose 
den kompetensutveckling som efterfrågats från förvalt-
ningarna men inte rymts i budgeten .
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Ta ställning för öppenhet och demokrati. Bli medlem nu!

Delar du våra värderingar om allas lika värde? 
• Om goda möjligheter att utvecklas och en  
 bra välfärd för alla? 
• Om ett samhälle där vi går samman, så att  
 framtiden kan bli ljus för oss alla? 

Då är det dags du tar ställning för dina värderingar, gör 
slag i saken och går med i Socialdemokraterna nu!

Som medlem i Socialdemokraterna väljer du själv hur aktiv 
du vill vara. Du bestämmer själv om du vill bara vill visa ditt 
stöd för våra grundidéer och få information om vår politik 
eller om du vill delta i t ex studiecirklar, seminarier, utåtrik-
tad verksamhet och bidra i utvecklandet av vår politik på 
olika områden.

Vi behöver bli fler aktiva politiker i Salems kommun. Ju fler 
vi är som deltar desto mer kan vi påverka vår lokala politik. 
Kommunens verksamhet påverkar vårt liv och vår vardag 

 

 

 

Delar du våra värderingar om allas lika värde?  

 Om goda möjligheter att utvecklas och en bra välfärd för alla?  
 Om ett samhälle där vi går samman, så att framtiden kan bli ljus för oss alla?  

Då är det dags du tar ställning för dina värderingar, gör slag i saken och går med i 
Socialdemokraterna nu! 

Som medlem i Socialdemokraterna väljer du själv hur aktiv du vill vara. Du bestämmer själv 
om du vill bara vill visa ditt stöd för våra grundidéer och få information om vår politik eller 
om du vill delta i t ex studiecirklar, seminarier, utåtriktad verksamhet och bidra i utvecklandet 
av vår politik på olika områden.  

Vi behöver bli fler aktiva politiker i Salems kommun. Ju fler vi är som deltar desto mer kan vi 
påverka vår lokala politik. Kommunens verksamhet påverkar vårt liv och vår vardag i stor 
utsträckning. Att ta del i de beslut som påverkar vår närmaste vardag, alltifrån barnomsorg 
och skolor, äldrevård och byggnadsplaner till snöröjning och badplatser är både stimulerande 
och viktigt. Du som har synpunkter och vill vara med och påverka – ta kontakt med mig, 
Anderas Dahl, jag är ordförande för Socialdemokraterna här i Salem. Du når mig på telefon 
08-532 511 00.  

Mer information om vår verksamhet och hur du blir medlem hittar du på vår hemsida 
www.socialdemokraterna.se/salem. 

Du är hjärtligt välkommen som medlem vare sig du väljer att delta aktivt i 
kommunalpolitiken eller vara en mer passiv medlem som nöjer sig med att ta emot 
information och delta i gemenskapen på våra möten. Alla behövs!  

 

i stor utsträckning. Att ta del i de beslut som påverkar vår 
närmaste vardag, alltifrån barnomsorg och skolor, äldre-
vård och byggnadsplaner till snöröjning och badplatser är 
både stimulerande och viktigt. 

Du som har synpunkter och vill vara med och påverka – ta 
kontakt med mig, Andreas Dahl, ordförande för Socialde-
mokraterna här i Salem eller med Arne Närström, vårt 
oppositionsråd i kommunen.

Du är hjärtligt välkommen som medlem vare sig du väl-
jer att delta aktivt i kommunalpolitiken eller vara en mer 
passiv medlem som nöjer sig med att ta emot information 
och delta i gemenskapen på våra möten. Alla behövs!

Arne Närström  och Meeri Wasberg.
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Riksdagsbesök i Salem
Meeri Wasberg (S) gästade Salem en dag i oktober. Målet 
var att se hur den kommunala äldreomsorgen kan fung-
era i en borgerligt styrd kommun. Hon är ny ledamot för 
(S) i riksdagen, och arbetande ersättare i socialutskottet. 

Meeri blev guidad av oppositionsrådet Arne Närström 
och besökte bland annat Säbyhemmets äldreboende i 
Salem centrum.

– Jag gladdes åt att se hur mån personalen var om att 
bemöta de äldre väl, att hälsa på alla och att inte gå in i 
de äldres rum utan att knacka. 

Kommunen har också tagit tillbaka Skönviksgårdens äld-
reboende från en privat aktör, så ser det inte ut i alla 
borgerliga kommuner.

– Jag tror att (S)-politikers intensiva arbete med fokus på 
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Andreas Dahl, ordförande för Socialdemokraterna i Salem.

Mer information om vår verksamhet och hur du blir medlem hittar du på: www.socialdemokraterna.se/salem.

kvalité, har påverkat majoriteten att inte låsa sig ideologiskt, 
avslutar Meeri Wasberg. (S) i Salem gör en betydelsefull in-
sats för sin kommun. 


