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Familjer och personal ska tillsammans kunna påverka
verksamheten därför ska inte pengar öronmärkas. Vad
som bäst behövs vet man bäst på plats. Vi vill ha enklare
beslutsvägar och ett ökat självbestämmande. De ekonomiska villkoren måste bli rättvisa skolor emellan.
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- För barnen och deras familjer är skolmaten jätteviktig. Vi vill inte att tillagningskök, vare sig i skolor eller i
vården, ska läggas ner och ersättas med plastlådor och
uppvärmd mat. Vi vill istället satsa på hälsosam mat
och ständig vidareutbildning av personalen. Bra skolmat är en investering i barnens hälsa och utbildning.
Mätta barn ger arbetsro. Vi kommer också att driva
kravet på en ökad andel ekologisk närproducerad mat
i kommunens skolor.

Arne Närström nytt oppositionsråd i Salem

Arne – du kommer rakt in i planeringen
inför valåret 2010. Vad vill du lägga kommunens pengar på?
- Salem är en ständigt ung kommun – vi ligger tvåa i Sverige i andel barn och ungdom – därför är skolan, barnomsorgen och fritidsverksamheten alltid lika viktiga.
Vi, planeringen är ett lagarbete inom vårt parti, vill
skapa en skola med mindre klasser och god arbetsro,
där alla barn känner sig trygga och får sina behov tillgodosedda oavsett vilken skola de går i. Det ska ﬁnnas
vuxna kring barnen, såväl på skolgården som i klassrummet och på fritids. Hela och aktuella skolböcker
är självklart liksom rätt till de hjälpmedel och det stöd
barnet behöver.
Inför 2010 vill vi inte dra ner ytterligare på skolan –
som majoriteten föreslagit - utan låta resurserna ﬁnnas kvar i skolorna. Vi har i jämförelse med omgivande
kommuner en bra skolverksamhet och den vill vi bevara och utveckla. Barnfamiljer ska trivas och känna
sig trygga i Salems kommun.

Kulturskolan och idrotten är en stor del av många ungas fritid. Vi vill bevara och utveckla möjligheterna för
alla som vill delta. Idrotten och kulturverksamheten erbjuder kamratskap, social fostran och en väg in i vuxensamhället. Ungdomarna lär känna många vuxna, de
lär sig umgås över generationsgränserna.
Vi vill utöka möjligheterna till föreningsidrott inom
kommunen, bl.a. genom att bygga ut en av våra
idrottshallar och att skissa på möjligheterna till en fullstor friidrottsarena. Vi avsätter pengar i budget 2010
för att ta fram planer för friidrottsarenan.
Vi vill också sänka avgifterna till Kulturskolan. Alla
unga ska ha råd att delta.
Ungdomens Hus är en trygghet, en gemenskap och
naturlig mötesplats Inte bara de unga mår bra av att
ha attraktiva ungdsomsgårdar. Föräldrarna blir också
tryggare om de vet att deras barn beﬁnner sig i bra
miljö efter skoltid där det ﬁnns goda, pedagogiska
vuxna förebilder.
Att lära sig umgås med jämnåriga utanför skoltid är en
naturlig del i uppväxten och livsviktig för framtiden.
För unga handikappade är det utvecklande att få åka
på läger med andra handikappade ungdomar. Det bör
vi ha råd att ﬁnansiera för dem varje år.
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Räcker pengarna till allt detta?
- Vi måste vara ansvarsfulla och hushålla med kommunmedborgarnas skattepengar.
Salems kommun ska vara en effektiv och välskött
kommun. Skatteintäkterna ska täcka utgifterna, vilket
innebär en ständig kamp. All verksamhet måste vara
effektiv och göra rätt saker. 2010 kommer tillfälliga
bidrag från staten på 13,8 miljoner kronor som stimulans i lågkonjunkturen. 2011 kan vi inte räkna in något
sådant i budgeten.
Jag tror att en skattehöjning på maximalt en femtioöring (mellan hundra och tvåhundra kronor per månad
för en normalinkomsttagare) är acceptabelt för att vi
under de närmaste åren ska klara bibehållen standard
i skola och omsorg.
Under 2010 kan vi använda det tillfälliga stödet för
satsningar som på sikt ger lägre kostnader och bättre
arbetsmiljö. IT-stödet i skolorna behöver utvecklas. Det
ger mer tid för lärarna att träffa eleverna och att förebereda lektionerna. Vi kan också beta av en del på den
skuld som kommunen har för kommande pensioner
till sina anställda. I den avsättningen saknas nu ca 14
miljoner kronor som förr eller senare måste betalas.
Utan skattehöjning krävs allt större besparingar i samtliga verksamheter de närmaste åren.

Hur ser du på bostadssituationen i
Salem?
- Bostaden ska vara en social rättighet för alla – även
för dem som inte har kapital till en villa eller bostadsrätt.
Salem är en ungdomskommun och vi vill att de unga
ska ges möjligheter att bo kvar i kommunen i eget
boende. De ungdomar som föddes i slutet av 80talet eller början av 90-talet och som står i begrepp
att ﬂytta hemifrån har idag inte mycket att hoppas på
om ingenting görs. Även andra grupper har behov av
hyresrätter, olika boendeformer passar olika bra beroende på våra livssituationer. För att kunna tillgodose
dessa behov måste det ﬁnnas alla varianter av boende
för samtliga ålderkategorier.
Vi vill upprätta ett bostadsförsörjningsprogram, starta
en bostadsförmedling och möjliggöra byggandet av
centrumnära hyresrätter i kommunen.

Rödgrönt samarbete även för Salem?
- Jodå, vi kommer att samarbeta även här i Salem.
Vi är tre partier som har lite olika syn i olika frågor,
men vi kan jämka ihop oss där det behövs. Vi har ett
gemensamt dokument “Rödgrönt samarbete för framtiden” där redovisar vår viljeinriktning i olika frågor.
Det ﬁnns bl a publicerat i “Salems informerar”.
Mer om vår gemensamma politik hittar du på
www.rodgron.se. Samarbetet gör oss starkare och vi
kan ge borgarna en match.

- Som oppositionsparti – realistiskt sett måste jag tyvärr tro att vi förblir så även kommande period – har
vi den mycket viktiga rollen att hålla majoriteten ”på
mattan”. Vi kan genom kompetens och information
se till att olämpliga beslut inte kommer till stånd och
att våra frågor kommer fram. Är vi starka måste majoriteten lyssna på oss och nå samförstånd. Därför är
en stark opposition viktig för kommunen. Vi hade inte
haft den relativt sett välordnande kommun vi har om
den fått bli ett moderat experimentområde, som skett
på vissa håll. Inte minst min företrädare Lars Morberg
har gjort ett mycket bra jobb inom det här området.

Har du något budskap till invånarna i
Salem?
- Nästa år har vi val och valrörelsen har redan börjat.
Kom med och gör din röst hörd. Inför 2011 ska vi ha
ett antal nya deltagare i de kommunala nämnderna
och styrelserna. Att vara med i en nämnd innebär att
man är med och påverkar utvecklingen i Salem. Man
får fatta beslut i större och mindre frågor som rör vardagen för dig själv och dina grannar. Om du delar värderingarna i vår politik så tveka inte att komma med.
Det gäller inte minst dig som är nyinﬂyttad i kommunen. Du har kanske erfarenheter från annat hålla att
dela med dig av. Kommunalpolitik är faktiskt roligt!

samhet är bra och fungerar för att människor ska trivas här, säger Arne.
Han menar att kommunen måste samarbeta mer med
föreningslivet och stötta dem.
– Det är långt till makten för Socialdemokraterna i
Salem, men med en tydlig politik kommer vi göra bra
resultat i valet 2010, säger han.
Arne är positiv inför framtiden och sitt nya uppdrag.
Han känner sig redo för utmaningarna..
Sex korta frågor till Arne
Favoritsport?
Favoritsemester?
Favoritprogram på TV?
Älsklingsrätt?
Favoritmotion?
Lyssnar på?

Slalom
Skidsemester
Svenska deckare
Hemlagad potatisgratäng
Promenera runt i kommunen
Ljudböcker

Vem är Arne?
-Arne Närström har varit kommunpolitiker sedan 1994
och är ordförande för Socialdemokraterna i Salem.
Han är ett känt ansikte bland partikamraterna.
– Det ska bli oerhört spännande att få lära känna kommunen närmare, jag har suttit i kommunstyrelsen i
många år, men nu får jag chansen att bli ett ansikte
utåt och jobba med ett ansvarsområde på ett annat
sätt, säger Arne.
När Arne inte håller på med politik driver han en konsultﬁrma. Han hjälper små och medelstora företag
med offentlig upphandling, att få ihop dokumentationen så att de klarar kraven när det gäller bland annat
miljökriterier. Familjen och villan i Rönninge är det som
gäller resten av tiden.
Politiken står högt upp på dagordningen för Arne.
Hans väg in i kommunpolitiken var genom svärfar i
början på 1990-talet. Engagemanget i skolfrågor
bottnar det politiska engagemanget och lyfte också in
honom i Socialdemokratin. Han återkommer många
gånger till sina hjärtefrågor som är skola, barnomsorg
och idrottsverksamhet. Han är oroad över besparingskraven och brinner för möjligheten till föräldrainﬂyttande i skolverksamheten.
Jag brukar säga att Salem är en sovande kommun,
människor åker iväg för att jobba och handla, därför
är det viktigt att skola, barnomsorg och idrottsverk-
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Vi citerar kollegan Stockholmstidningen

Socialdemokratisk
valframgång i kyrkovalet.
Vi gläds åt och tackar för ett ökat stöd för socialdemokratisk kyrkopolitik.
I Salems församling ökar vi från sex till sju mandat.
Även ”Med kyrkan i tiden” ökade ett mandat medan,
M och KD tappade ett mandat var.
Den nyvalda gruppen som tillträder på nyåret är ordinarie: Ulf G Eriksson, Lennart Bång, Ulrika Stockhaus,
Margaretha Häll Assarsson, Arne Närström, Bengt Löfberg och Berith Grönqvist. Ersättare: Tommy Eklund,
Margareta Jernberg och Åke Fredriksson.
Ulf G Eriksson har kommit in som ordinarie ledamot i
Stiftsfullmäktige och Arne Närström som andre ersättare i Kyrkomötet.
Du som vill tala kyrkopolitik ta kontakt!
Du når oss på vår e-postadress:
info.sapsalem@telia.com
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Lars Morberg
lämnar posten
som oppositionsråd
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MUSIK KAFFE MAT BOKBORD DISKUSSION KLOTTERPLANK
FÖRELÄSNINGAR FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR MÖTEN

CLAES BORGSTRÖM • KIM ANDERZON
KARIN SCHENCK GUSTAFSSON
TIINA ROSENBERG • AFAMIA MARAHA

MODERATOR MARIA JANSSON • HUSBAND TESS KAPELL

LÖR 14 NOVEMBER KL 13:00-19:00
HOS ABF I HALLUNDA FOLKETS HUS
Arrangeras av: ABF Botkyrka-Salem • S-kvinnor i Botkyrka • Socialdemokraterna i Botkyrka • Filippinska
kultur & fritidsföreningen • Vänsterpartiet i Botkyrka • Ung vänster • Verdandi i Botkyrka • LO-sektionen
Botkyrka-Salem • Folkets Hus Hallunda • Biblioteken i Botkyrka • Varken hora eller kuvad • Kvinnojouren i Botkyrka

MER INFO PÅ WWW.BOTKYRKA.ABF.SE FÖRANMÄL DIG GÄRNA PÅ VÅR
HEMSIDA ELLER MESSA 070-680 44 63 FÖR ATT FÅ GARANTERAD PLATS

BOKA ONSDAGSKVÄLLEN
9 DECEMBER!
Då kommer riksdagsman
Carina Moberg till Rönninge Folkets Hus
och pratar bostadsfrågor.
Alla är välkomna!

Vad är du mest nöjd
med att ha uträttat?
För mig har det varit viktigt
att även i opposition kunna
påverka de politiska besluten.
Genom ett gediget arbete i
kommunstyrelse och nämnder
samt med motioner och interpellationer i fullmäktige har vi
satt fokus på många för invånarna angelägna frågor.
Vad kunde ha blivit
bättre?
Jag önskar att vi hade haft en
ändå mer regelbunden kommunikation med Salemsborna
och de anställda på olika arbetsplatser. Kommunens personal t.ex. borde mer öga mot
öga fått erfara att socialdemokraterna värnar om deras arbetsmiljö/villkor.
Ord på vägen till Arne.
Gör det väldigt tydligt vad som
är skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig kommunpolitik. Anta utmaningen
att göra en ganska bra kommun bättre – mycket bättre.
Lycka till – du är inte ensam!

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

