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Värst är situationen för specialistmottagningarna. 
Köerna till barnmedicinsk mottagning har ökat med 
223 procent sedan 2006 och till allmän psykiatri med 
267 procent under samma tid.
Sedan januari 2007 har vårdköerna totalt ökat med 
64 % - det är ett bottenbetyg åt moderaterna och 
sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt

En av slutsatserna i utvärderingen av Vårdval Stock-
holm var att den medicinska kvaliteten riskeras i ut-
satta områden då utveckling och fortbildning får stå 
tillbaka för pressen att göra fl er besök. Läkare i utsatta 
områden har fl er patienter, arbetar mer övertid och 
har betydligt fl er tolkbesök. Denna utvärdering resul-
terade i att den borgerliga landstingsledningen utö-
kade tolkersättningen med 8 miljoner för hela länet att 
dela på! Vi kan bara konstatera att landstingsmajori-
teten följsamt fortsätter regeringens idoga arbete att 
försämra för utsatta grupper.

En parallell till detta kan man se om man granskar sjuk-
vården i Salem, Nykvarn och Södertälje. Med Vårdval 
Stockholm försvann mångmiljonbelopp från primär-
vården och varenda vårdcentral inom detta område 
går nu med förlust, vilket har lett till uppsägningar av 
personal. När detta inte har räckt till för att täcka för-
lusterna planerar man att sälja ut vårdcentralerna och 
ställt i utsikt bättre ekonomiska villkor för framtiden 
(läs: presumtiva köpare) De befi ntliga privata vårdcen-
tralerna i Södertälje arbetar redan med förmånligare 
avtal eftersom de under en övergångsperiod fått be-
hålla sina tidigare vårdavtal.

För detta sjukvårdsområde har man lagt ett bespa-
ringskrav på 60 miljoner – vilket i huvudsak drabbar 
Södertälje Sjukhus – bl.a. med förslaget att underskö-
terskorna vid intensivvården skall få sina löner sänkta 
med över 2000 kronor per månad!! Den borgerliga 
majoriteten har också hindrat sjukhuset från att lägga 
bud på sin egen röntgenverksamhet vilket kommer att 
medföra ett stort inkomstbortfall för sjukhuset. Den 
här lekstugan kommer tyvärr att fortsätta fram till 
valet 2000. För alla patienters skull – se till att den inte 
får fortsätta längre än så! 
Alla krafter behövs för att förhindra en upprepning.

Det är enkelt att bli supporter (medlem) i Socialdemo-
kraterna.
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 Folkets Hus (gaveln) 
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 sup-
porter om du så önskar.
VÄLKOMMEN ändå – om du bara vill fråga, diskutera, 
ge ris eller ros eller har en bra idé. Tel. 532 511 00.

Har du också tröttnat?



Fram till årsmötet i februari 2009 består styrelsen av
Thorbjörn Svensson, ordförande  
tel. 08-420 535 66, 073-532 1722
Lennart Bång, ledamot       
Ulf G. Eriksson, ledamot
 
Välkommen att höra av dig om du är intresserad. 

Utan att närmare gå in på konsekvenserna av fi nans-
kris och lågkonjunktur fi nns nu en tydlig bild av hur 
kommunernas ekonomi kommer att se ut de närmaste 
åren.
Mycket talar för att närmare var tredje kommun kom-
mer att göra ett underskott i nästa års budget, d.v.s. 
en budget som inte är i balans. Det är tillåtet enligt 
kommunallagen, om det negativa resultatet återställs 
inom de närmast följande tre åren.

I praktiken kommer inte heller Salems kommun att ha 
en budget i balans för nästa år. Det positiva resultatet 
på drygt 4 miljoner kronor nås genom nedskärningar 
på närmare 13 miljoner. Huvuddelen inom Barn - och 
utbildningsnämndens område – drygt 8 miljoner – och 
för socialnämnden 4 miljoner.

Några av de besparingar/effektiviseringar som föreslås 
kan vi socialdemokrater ställa oss bakom. Men enligt 
vår uppfattning – och det är yrkanden som vi lagt i 
fullmäktige – kan vi inte acceptera de nedskärningar 
på drygt 7.5 miljoner, som vi bedömer kommer att för-
sämra kvaliteten inom skola och omsorg.

Oroande är också att de förväntade prisökningarna 
inte har budgeterats.
Konsumentprisindex för 2009 beräknas öka med 
2.4 %. Det motsvarar drygt 3.8 miljoner kronor som 
förvaltningarna själva får ta ansvar för att hämta hem 
under nästa år.
Detta förfaringssätt, dolda nedskärningar, är helt oac-
ceptabelt. Det är Kommunfullmäktige som beslutar 
om nästa års budget – intäkter och kostnader.

Socialdemokraterna föreslog fullmäktige vid samman-
trädet 27 november 2008 att anta en budget för 2009 
som inte är i balans.
Enligt nuvarande beräkningar ser ekonomin för 2011 
ganska bra ut.

Det är kanske lite förmätet att påminna om att vi soci-
aldemokrater förra året föreslog en skattehöjning (en 
återställare till nivån 2005). Hade vi haft dessa pengar 
för 2008 och nu för 2009 så hade den borgerliga 
majoriteten kunnat undvika planerade nedskärningar.
Vi har sagt det tidigare, men det tål att upprepas: 
Hög kvalitet går före skattesänkningar.

Lars Morberg
Oppositionsråd (s)
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GRUPPLEDARE PÅ BUDGETKONFERENS
Berith Grönqvist, socialnämnden. Ann Marie Morberg, Överförmyndarnämnden och Valnämnden. Lars Morberg, Kommunstyrelsen och Fullmäktige, Ulrika Stockhaus, 
Kultur- och fritidsnämnden. Tommy Eklund, Barn- och utbildningsnämnden. Kalle Danielsson, Revisorsnämnden och Sören Gladh, Bygg- och miljönämnden.

Kristna Socialdemokraters 
grupp i Salem har bildats 

hösten 2008.



När Rönninge Ungdomscafé äntligen kommit igång 
igen tack var den nya fritidsfältarchefen och två en-
tusiastiska fältare ville den borgerliga majoriteten i sitt 
budgetförslag för 2009 lägga ner caféet!!
Siffrorna från 2007 sa att det var inte lönsamt läng-
re. Ingen hänsyn togs till att det i dag är en gryende 
blomstrande verksamhet som uppskattas av Salems 
unga. 
Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden pro-
testerade på budgetmötet och för att ytterligare göra 
vår röst hörd kontaktade vi Mitt-i för att få hjälp med 
att rädda ungdomscaféet. Efter att Mitt-i:s reporter 
pratat med Anders Forsberg, moderat ordförande i 
Kultur- och Fritidsnämnden, meddelade han att den 
borgerliga majoriteten drar tillbaks sitt förslag att 
lägga ner ungdomscaféet. 
Om det sedan var Salem kommuns unga eller mode-
raternas opinionssiffror herr Forsberg hade i åtanke 
förtäljer inte historien. Men det är bra att den bor-
gerliga majoriteten har tänkt om. Rönninge & Salems 
unga är värda att satsa på!

Innan Rönninge ungdomscafés nysatsning denna ter-
min var utbudet av fritidsaktiviteter som inte är av 

idrottslig natur knapert i Salems kommun. Visserligen 
fi nns fritidsgården Huset, men den fungerar mer som 
ett allaktivitetshus. Rönninge ungdomscafé är som vil-
ket fi k som helst. Där träffas ungdomarna på samma 
premisser som när vi äldre går på ett fi k eller på puben. 
Den största skillnaden är att här är det bara de unga 
som styr och ungdomscaféet är till bara för dem.

Vi socialdemokrater inom Kultur- och fritidsnämnden 
tänker inte låta våra unga bli ett sparprojekt! De är 
vår framtid som vi alla är beroende av - vare sig vi vill 
erkänna det eller inte.

Vi vet alla hur det brukar se ut i samhället om vi för-
nekar unga människor, blivande vuxna, att träffas un-
der kontrollerade former. Vad skulle vi vuxna göra om 
samtliga våra naturliga mötesplatser stängdes? Tänk 
om vi skulle tvingas att hänga i Skönviksparken?

Ulrika Stockhaus
S-gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden

PLUS-kontot MINUS-kontot

På vår återvinningscentral råder ordning och reda!
Man möts av tillmötesgående personal som lugnt lot-
sar ens skräp till rätt container. Häromdagen gjorde 
S-tidningens medarbetare ett besök och fi ck av en 
vänlig man hjälp med att få färgrester och lösnings-
medel omhändertagna. Rätt pyts på rätt plats!

Vad gör dom där?
Pålplintarhallen står det med stora bokstäver på lång-
sidan på Salems ishall. Två skyltar märkta ”Salems is-
hall” har monterats ner. Anledningen till förändringen 
är att ISAB har tecknat ett avtal med ett företag som 
sponsrar verksamheten. Något samråd med kommu-
nen har inte skett. 
Vid ett möte i oktober ålades ISAB att sätta upp de 
nertagna skyltarna igen.
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 Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com

Hemsida: www.salem.sap.se

Södertörns Högskola (SH) ligger i anslutning till 
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, alltså i 
Flemingsberg. 
Den startade 1996 och två av inriktningarna var att
• vinna fl er ungdomar inom de södra länsdelarna för  
 högre studier 
• år 2003 ska lärosätet benämnas universitet.

Två gånger, 2002 och 2006 har SH lämnat in ansökan 
i frågan. Ännu har inget hänt.
Under 2007 granskade Högskoleverket SH och fann 
bl.a.
• att verksamheten håller hög kvalitet
• att SH har lika stor andel disputerade lärare som  
 de traditionella universiteten
• toppresultat när det gäller hur snabbt eleverna  
 etablerar sig på arbetsmarknaden
• omfattande forskningsverksamhet trots avsaknad  
 av examinationsrätt.

Den statliga utredningen ”Resurser för kvalitet SOU 
2007:81” förespråkar dock en mycket restriktiv håll-
ning till att generellt sett ge högskolor universitets-
status.

I september 2008 uppvaktades regeringen av ledan-
de politiker i landsting och nio Södertörnskommuner 
samt landshövding Per Unckel. 
”Vänta på forskningspropositionen” blev svaret.
Den kom som en kalldusch för SH i slutet av oktober: 
Regeringen föreslår att samtliga lärosäten utom SH 
ska tilldelas en basresurs för forskning om minst 
8000 kr/helårsstudent. Skälet är att SH får medel från 
Östersjöstiftelsen. Dessa medel kan dock inte betrak-
tas som fria och därmed jämförbara med det statliga 
forskningsanslaget.
Vad händer nu? KAMPEN GÅR VIDARE!

Redaktören har ordet.
Efter 3 år som redaktör för S-tidningen har jag beslutat 
att lämna över ”pennan”.
Det har varit spännande ( hinner vi bli klara?), tidvis ar-
betskrävande (nej, det blir ingen TV i kväll heller) men 
framför allt väldigt roligt!
Tack till de läsare som hört av sig med synpunkter och 
framför allt:
ett stort varmt TACK till kamraterna i redaktionsut-
skottet för gott samarbete och många roliga stunder: 
Sören Gladh, Noomi Liljefors, Bengt Löfberg, grävande 
journalister och idésprutor, Lennart Bång, kanonfoto-
graf och Arne Närström, ansvarig utgivare och boll-
plank. 
Det är med glädje och positiv förväntan jag lämnar 
över till nästa redaktör:
Välkommen Gunila Kallio!

                               Ann Marie Morberg

En JUL utan stress och hindrande krav 
en kärleksfull klapp som någon dig gav 

en god bit mat kan man tänka sig –
vi önskar en riktigt fi n helg för dig!

GOTT NYTT ÅR!    
Ett spännande 2009 med minst två valmöjlig-
heter: EU-valet 7 juni och Kyrkovalet 20 sep-
tember.


