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”Mitt i en högkonjunktur har Salems kommun svå-
righeter att få ekonomin att gå ihop. Den borgerliga 
majoriteten har beslutat att fastställa en budget för 
2008 som inte når målen för god ekonomisk hus-
hållning. Den ekonomiska planen för 2009 visar en 
budget som inte är i balans och för 2010 är kom-
munen inte i närheten av överskottsmålet.

De löneavtal som redan fi nns och som senare kom-
mer att tecknas har långt ifrån fi nansierats för åren 
2008-2010. Det saknas minst 6 miljoner kronor för 
respektive år .För år 2008 har inte heller priskom-
pensationen fi nansierats fullt ut. KPI beräknas till 
2,8%, vilket innebär att cirka 1,8 miljoner kronor 
saknas i budgeten. För år 2009 fi nns överhuvud-
taget ingen priskompensation inlagd vilket innebär 
att det i de ekonomiska ramarna för 2009 saknas 
cirka 4,5 miljoner kronor. Dessutom saknas tillräck-
lig fi nansiering av årliga avsättningar på 10 miljoner 
kronor för att möta pensionsskulden.

Sammantaget innebär detta att det i budgeten för 
2008 saknas närmare 8 miljoner kronor och för 
2009 drygt 10 miljoner kronor enbart för att klara 
de anställdas löner och förväntade prisökningar.

Vi socialdemokrater kan inte ställa oss bakom be-
slutad budget och ekonomiska planer under dessa 
förutsättningar. För att om möjligt behålla den be-
fi ntliga verksamheten på nuvarande nivå har social-
demokraterna yrkat att skatten återställs med 23 öre, 
d vs till 2005 års nivå. Med ökade intäkter, drygt 7 
miljoner kronor per år, är vi ändå något bättre rus-
tade att möta de utmaningar som kommunen står 
inför de närmaste åren, även om höjningen inte ger 
oss full täckning.”

23 öre = ca 50 kr/mån på en normalinkomst 
= en dubbel TRISS.

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

Hemsida: www.salem.sap.se
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Ska vi lita till turen för att klara 
utgifterna 2009? 

Salem behöver en återställare!

Den borgerliga majoriteten har beslutat om en skattesänkning med 17 öre. Det innebär att en låginkomsttagare  
(upp till 15.000 kr/månad) får en skattesänkning med ca 25 kr/månad. 
Från den 1/3 2008 höjs priset för månadskortet vid SL med 70 kr/månad till 690 kr. Så mycket blev det av den skatte-
sänkningen! Åt den som har skall vara givet – den som inte har så mycket skall betala mer verkar vara den formel 
man arbetar efter.

Den socialdemokratiska landstingsgruppen hade i sin budget lagt ett förslag om oförändrad skatt och kostnad för 
månadskortet samt borttagande av nuvarande zonindelning och återinförande av enhetstaxan, men så blev det 
alltså inte.

När det gäller sjukvården verkar det nu vara klart att området Salem/Södertälje/Järna/Nykvarn kommer att bli ett 
experimentområde med privata vårdgivare. Dessutom vill den borgerliga majoriteten överföra hela beställar- och 
fi nansieringsansvaret till privata händer, exempel¬vis till ett försäkringsbolag. Detta bolag ska parallellt kunna ägna 
sig åt att sälja privata sjukvårdsförsäkringar för vården i Södertälje.

Närakuterna med över 20.0000 besök föregående år läggs ned – trots uttalade löften före valet om motsatsen från 
såväl Kd som moderaterna med ordförande Reinfeldt i spetsen. Vilken vårdgivare ska ta hand om dessa besök i 
framtiden?

Taxor och avgifter inom vården blir oförändrade men avgiften för besök på röntgen, fysiologi och neurofyslab höjs 
till 200 kr. För dagvård blir det en enhetstaxa på 140 kr per dag. För barnsjukvården har man bibehållit taxan 120 
kr/dag. Den socialdemokratiska gruppen hade lagt ett förslag med gratis barnsjukvård men detta förslag vann inte 
gehör.

Landstingets budget är en synnerligen omfattande handling och vi har för avsikt att återkomma  i kommande num-
mer med information och synpunkter beträffande trafi ksatsningar mm.
Sista ordet är förmodligen inte heller sagt beträffande vårdval Stockholm – senaste informationen talar om att 
Folktandvården skall privatiseras!  

Nyheter från Landstinget

God Jul och 
Gott Nytt År 

önskas 
alla läsare!

Forts. sid 2

Salem är en snabbväxande kommun. För några veckor 
sedan blev vi 15 000 invånare. Kommunen är också en 
av de ungdomstätaste i landet. Därför ställs stora krav 
på kommunen att tillgodose behovet av förskolor och 
skolor samt möjligheter till olika fritidsaktiviteter. För 
nuvarandet är det stor brist på förskoleplatser.
För att klara dessa utmaningar är det nödvändigt att 
de som arbetar med barn och ungdomar är tillräckligt 
många, har bra löner och goda arbetsvillkor. Persona-
len är den stora resurs som kan ha avgörande betydelse 
för många salembarns utveckling. Vi ska se personalen 
som en tillgång och inte som en kostnad.

Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 22 
november avslogs socialdemokraternas yrkande om 
att återställa skatten till 2005 års nivå, för att åtmins-
tone kunna behålla nuvarande nivå på verksamheten. 
Vi lämnade då följande protokollsanteckning:



Ingen önskar sig högre skatt men alla vill bo i en väl-
fungerande kommun med god service i alla avseen-
den. De förväntningar och krav som våra nya – och 
gamla – invånare har måste vi politiker ta på största 
allvar. Det är därför vi har blivit valda.

Bibehållen nivå på den kommunala verksamheten är 
ingen hög målsättning. Säkert har också den borger-
liga alliansen i Salem andra visioner, men då måste den 
se till att de ekonomiska förutsättningarna väsentligt 
förbättras. 

Av alla de behov som salembor i olika åldrar har och 
som socialdemokraterna arbetar för vill vi här bara 
nämna några, som dock dessvärre inte får utrymme i 
den svaga ekonomin.

• ytterligare en fritidsgård, öppen även 
 lördagar till kl.24.00
• ökad lärartäthet
• mer stöd till Eternellen
• satsning på Kulturskolan, lägre avgifter

Rätt kost, motion i en form man gillar, kulturaktiviteter 
och frihet från rädsla och otrygghet är viktiga förut-
sättningar för att man ska må bra. 
Så enkelt är det – och så svårt.

En ofta återkommande fråga i detta sammanhang är 
ANSVARET. Vem har ansvaret för barns och ungdo-
mars hälsa och välbefi nnande? 
Vilken är föräldrarnas roll?
Hur ser förskolans och skolans uppdrag ut? 
Vad åvilar individen själv?
Ja, det handlar naturligtvis om samspel i olika former.

Socialdemokraterna i Salem har i en motion föreslagit 
en gedigen kartläggning av barns och ungdomars 
fysiska och psykiska status. 

Här är de frågor vi ville ha svar på:
• Erbjuder skolan alla elever daglig fysisk aktivi- 
 tet enligt läroplanen?
• Serveras en näringsriktig mat i förskolan och  
 skolan?
• Finns tillräckliga resurser – skolsköterska, 
 kurator, speciallärare - för elever i behov av   
 extra stöd och hjälp?
• Finns det plats för alla intresserade elever i   
 kulturskolan?
• Har alla elever tillgång till skolbibliotek och   
 datorer?
• Är våra offentliga lokaler anpassade till barn/ 
 ungdomar med funktionshinder?
• Hur fungerar kommunens program mot
 mobbning och andra kränkningar?
• Hur kontrollerar vi efterlevnaden av kommun-  
 ens regelverk i de privata alternativ som är   
 kommunens senaste etableringar?
• Hur snabbt avser kommunen att åtgärda de   
 anmärkningar miljökontoret påtalat i sin 
 undersökning av samtliga skolor/förskolor   
 beträffande ventilation m.m.?
• Hur upplever eleverna sin skolmiljö – respek-   
 tive möjligheter till aktiviteter på sin fritid i   
 Salems kommun?
• Bedöms elevernas skolvägar som trygga?

Vi har fått svar i ett yttrande från samtliga berörda 
nämnder, men ingen ytterligare kartläggning kommer 
att göras. Man hänvisar till de utvärderingar som sker 
inom styrgruppen ”Ung i Salem” och den helhetssyn 
och samverkan kring barn-och ungdomsfrågor som 
fi nns inom samtliga förvaltningar.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett eget 
svar som publiceras på vår hemsida www.salem.sap.se

Hur mår ni och 
hur har ni det, 

barn och 
ungdomar 
i Salem!

Lars Morberg, 
oppositionsråd

Ja, vi vet att t.ex. specialpedagoger och skolsköterska fi nns på varje skola.
Vi vet också vad de skulle svara på frågan om de tycker att de är tillräckligt många.

S-tidningen har besökt den lägenhet på Storskogsvä-
gen där Mini Maria sedan 1 sepember har sin verk-
samhet. Öppenvårdsmottagning för unga upp till 20 
år som drivs i samverkan mellan socialtjänst och lands-
ting. 
Besöken är avgiftsfria, råd och stöd erbjuds i alko-
hol- och narkotikafrågor till ungdomar och berörda 
föräldrar. Verksamheten riktar sig även till ungdomar 
med psykisk ohälsa i kombination med missbrukspro-
blematik.

Vi träffade sjuksköterskan Anna-Karin Lilja och Catha-
rina Spång, socionom och ungdomssekreterare, som 
tillsammans med kollegan Efva Gullberg bemannar 
mottagningen måndagar och fredag f.m.

Många ungdomar kommer via soc.tjänsten och i 
Salem – Rönninge är det  i första hand alkoholmiss-
bruk som är anledningen. Ofta en inkörsport till drog-

missbruk och kriminalitet om man inte kommer ur den 
onda cirkeln. 

Tveka inte att ta kontakt om ditt barn befi nner sig i 
riskzonen.
Mini Maria behövs – tyvärr.

Storskogsvägen 56, 3 tr
Mottagningstelefon, Anna-Karin Lilja: 532 598 49  
månd 10.00 – 11.00, fred. 11.00 – 12.00
Catharina Spång     070-723 43 34
Efva Gullberg          070- 723 43 33

Mini Maria på plats i Salem.  
Bra att ni fi nns men trist 

att ni behövs.

SALEMS CENTRUM
Två stora tomma lokaler i ett litet affärscentrum är för 
mycket, det känns som neråtskruv och bristande fram-
tidstro.
Varför inte en bowlinghall med ungdomscafé i kom-
munal regi, öppet även lördagar.
En mötesplats för alla åldrar!

KUL PÅ KULAN nr 2 
Spontanidrottsplatsen vid Skogsängsskolan, den andra 
i sitt slag i kommunen. Hit kan man gå och lira med 
kompisarna men inte boka tid. Bekostad av kommu-
nen med bidrag av statliga medel och Fotbollsförbun-
det. Ytterligare lekutrustning är på gång.

Från drogvaneundersökningen 2006 vet vi att vissa 
salemungdomars intensivkonsumtion ligger över 
riksgenomsnittet och man undrar varför. Har vi vux-
na för dålig koll eller för hög toleransnivå? Kan vi 
med gemensamma krafter se till att den föga heder- 
samma platsen i statistiken förbättras? Förmodligen, 
men då får vi ta i, och det är bråttom.

PLUS-kontot MINUS-kontot

PROMENADTIPS!
I Salem fi nns många bra promenadvägar. Just nu tipsar vi om gångvägen från Bergviks brygga upp till Sandbäcks-
vägen med utsikt över Uttran. I sluttningen har kommunen rensat bort jättelokan, förbättrat sjöutsikten och anlagt 
dammar för dagvattenrening. Ser ut att bli både vackert och ändamålsenligt. 


