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Redan nu har ”Vårdval Stockholm” resulterat i att 
Salems vårdcentral fått budgeten nerdragen med 
nästan 4 miljoner. Barnavårdscentralen och Famil-
jecentralen förlorar 700.000kr! Detta är förödande 
nu när kommunen ökar invånarantalet och barnfa-
miljerna blir fl er.

Personal har sagts upp och tjänster har dragits in; en 
distriktssköterska, en sjuksköterska, en undersköter-
ska, två sekreterare, kurator och sjukgymnast. Till-
gängligheten per telefon kan ju knappast bli bättre 
heller med färre personer som kan svara, säger en 
oroad Håkan Arpegård. Patienterna kommer att få 
kortare besök hos doktorn med risk för sämre medi-
cinsk kvalitet. Dessutom tillkommer nya registrerings-
krav och jätte problem med rekryteringen av läkare. 

Förslaget till ny sjukvårdsorganisation är långt gånget 
och går det igenom kommer det i efterhand att bli 
mycket svårt att förändra. 

I en SKOP-undersökning där 600 Södertäljebor till-
frågats tycker en stor majoritet, 69 % att sjukhuset 
ska drivas av landstinget. 21% tycker inte det spelar 
någon roll vem som sköter det och 10 % vill ha privat 
vårdgivare.

I Södertälje planeras ett öppet möte och en demon-
stration. Läs mer på sista sidan.

Privat vårdmonopol i Salem?

Privat fi nansierad vård är en växande sektor och stora 
delar av den offentligt fi nansierade vården privatiseras 
nu i snabb takt.
Aktionsgruppen VÄRNA VÅRDEN RÄDDA SJUKHUSET 
har bildats för att stoppa en privatisering av sjukvården 
i Södertälje, Salem och Nykvarn.
Gruppen slår larm om att det mest extrema privatise-
ringsförslaget i svensk sjukvård nu hotar oss i Salem.
Det handlar om en konsultrapport som förordar inte 
bara att sjukvården i de tre kommunerna läggs ut på 
privat drift – utan också att beställarfunktionen priva-
tiseras.
Ett vinstinriktat aktiebolag skulle alltså bestämma vilken 
vård som ska ges och dessutom själva bedriva den. 
De borgerliga politikerna förbereder sitt beslut i tysthet 
utan att diskutera med de anställdas organisationer och 
berörda vårdenheter.
 
Offentlighetsprincipen gäller inte i privata bolag. Och 
kanske är det just det som är meningen – konsultrap-
porten talar uppskattande om att en privat beställare 
hamnar ”längre bort från politiken” och slipper ”detal-
jerad politisk styrning”.
Allmänhetens insyn skulle minska och personalen för-
lorar sannolikt sin meddelarfrihet, rätten att anonymt 
larma om missförhållanden. Förslaget är också ett brott 
mot vallöftet att inte sälja ut några akutsjukhus!

Chefen för Salems vårdcentral, Håkan Arpegård, är 
djupt orolig över förslaget..



Kön till förskola för våra yngsta medborgare 
ringlar lång. Plötsligt (nov. 2007) uppstod ett 
behov av mer än 100 platser i en av Sveri-
ges barn-och ungdomstätaste kommuner.
S-tidningen träffar Tommy Eklund, grupple-
dare för (S) i Barn-och utbildningsnämnden 
för ett samtal. 

S.T: Hur vill du kommentera detta, Tommy?

T.E: Salems kommun har under ett antal år balanserat 
på full behovstäckning och haft små, näst intill obe-
fi ntliga marginaler för de minsta människorna. Den 
moderata kommunledningen har hoppats att allt ska 
lösa sig med kön, som det hittills gjort. Men kommu-
nen växer snabbt, boendet i Salem är jämförelsevis bil-
ligt, vilket lockar barnfamiljer. Bra skolor/förskolor är 
ett mäklarargument som också drar.

S.T: I Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget har 
man budgeterat för personal gällande den ökande ef-
terfrågan. I kommunens budget för övrigt syns inte ett 
spår av medel till lokaler eller grundutrustning av dem.
Det blir som att köpa en ny servis till ett redan propp-
fullt köksskåp och inte inse att det är fl er förvarings-
möbler som behövs. Var ska personalen arbeta?
Har inte övriga berörda förvaltningar varit med på tåget?

T.E: Det ser inte så ut och varför kan vi bara spekulera 
om. Men skattehöjning för att klara förväntade utgif-
ter har aldrig varit populärt i vår kommun, så mycket 
vet vi.
För att skaffa fram lokaler fattades många snabba be-
slut, en del för snabba. 
- Paviljongerna i Söderby Park frigjordes genom att 
barnen fl yttades över till den nya Parkskolan.
- På Jägargården bedrev tre dagbarnvårdare verksam-
het tre dagar/vecka för att kunna hålla nere sin arbets-
tid till 40 h/vecka. En mycket bra lösning på den frå-
gan fi ck ett tvärt slut och Jägargården används nu till 
en nyöppnad förskoleavdelning.
- Ett privat daghem i radhus för 10-12 barn fi ck till-
stånd att öppna.
- Beslut togs i kommunfullmäktige 31 januari att upp-
föra två paviljonger. Senare bestämdes att de skulle 
placeras vid Gammelgården och Solgården.

Att beröva dagbarnvårdarna sin lokal på Jägargården 
kändes verkligen inte bra. Behoven hos den föräldra/
barngruppen ställdes mot behoven hos de familjer 
som inte hade någon omsorgsplats alls, med allt vad 
det innebär. På grund av bristande framförhållning 
hade nämnden alltså att välja mellan två onda ting.

I ärendet om paviljongerna deltog inte (S), (V) och 
(Mp) i fullmäktigebeslutet. Självklart ville vi inte för-
dröja en lösning av lokalfrågan, men frågan var alltför 
illa hanterad ur fl era synvinklar. Vår protokollsanteck-
ning fi nns att läsa på hemsidan,
www.salem.sap.se

S.T: NU-läget blir blixtsnabbt NYSS-läget när man inte 
har tillräcklig koll på FRAMTIDS-läget. Kan vi hoppas 
på en långsiktig lösning och vad anser du viktigt i kom-
munens planering för en välfungerande barnomsorg?

T.E: Tillräcklig framförhållning!! Förskolan ska fi nnas 
nära brukarna och det ska vara marginaler för infl ytt-
ning. 
Även om kommunen är förhållandevis liten vill inte 
den som bor på Mosshagestigen ha sin barnomsorg 
i Toredal och omvänt – familjer bosatta i Rönninge vill 
inte ta sig till Söderby Park. Alla familjer har inte till-
gång till bil för ändamålet.
Bra paviljonger är ingen dålig lösning på lokalfrågan.

På efterkälken i barnomsorgen.



Ny lösning för tom affärslokal!

Sprudlarna har slagit till igen.
Den populära lokalrevyn som gett 7 välbesökta föreställningar i Folkets Hus 
har öppnat ”La Belle Hotell” i Salems centrum.
Gästerna väcks varannan timma så de kan springa ut och flytta bilen på par-
keringen.
Förutom att de medverkande i revyn bjuder på sång och spel, mycket skoj och 
sig själva serverar de också publiken mat och dryck. Stämningen blir hög och 
allt flyter fint med goda insatser av en grupp frivilliga ”revyfunktionärer”!

Det är väldigt roligt att vi på en så liten ort har en lokalrevy, med egenprodu-
cerade texter och rejäl satsning på scenkläder. Här har ingen möda sparats!
Har du missat Sprudlarna i år så hoppas vi på nytt tillfälle 2009.

P.S. Bowlinghall (förslag från S-tidningen) eller Sprudlarnas La Belle Hotell i 
den tomma lokalen. Finns det fler idéer? Kontakta gärna redaktionen.

Det har gått några dagar sedan vårt samtal och turerna i barn-
omsorgsdansen har blivit fler. Ett steg framåt, ett steg bakåt och 
så ett steg åt sidan.
 
De två paviljongerna med utrustning som beslutats om i fullmäktige behövs inte 
längre!!
Nu (hur länge?) är det aktuellt att hyra/förvärva Björktorp (mitt emot Folkets 
Hus) av Salems församling. 
Att anpassa till två förskoleavdelningar.
Björktorp är en av ytterst få lokaler i Salem som går att hyra privat.

Dansen virvlar vidare – får vi lov att be om lite eftertanke i förväg?

Tommy Eklund
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Vem minns inte Centerns löfte i valet 2006?..

❑ Jag vill bli medlem   
❑ Jag vill ha mer information om socialdemokraterna i Salem

  Namn:

  Adress:

  Postadress:

  Telefon:

Skicka anmälan till: Socialdemokraterna, Box 1041, 144 21 Rönninge
Eller mejla:  info.sapsalem@telia.com
Eller faxa: 08-532 511 00

Centern – garanten för 
bibehållen enhetstaxa.

Vi vet idag hur det gick med det löftet: ingen enhets-
taxa, men avgiftshöjning. 
För andra gången sedan maktskiftet hösten 2006
höjer alliansen priset för SL-resor.
Ett 30-dagarskort höjs med 70 kr och kostar efter 
1 mars 690 kr.
Inte så klokt att lova för mycket när man ska ingå i en 
allians....

Vad händer med tänderna?

Före valet aviserade alliansen en tandvårdsreform som 
skulle slå S-sidans förslag med ”flera hästlängder”. 
Till dags dato är det enda vi har sett att man vill priva-
tisera Folktandvården – vilket lyft!
Pengar lär ju finnas, så upp till bevis!

Värna vården – rädda sjukhuset
Aktionsgruppen inbjuder till öppet möte tisdag 4 mars i Gamla Täljegymnasiet.
Lördag 15 mars planeras en manifestation ”Krama sjukhuset” i Södertälje då hela 
sjukhuset ska värnas av en mänsklig ring. Du och c:a 999 personer till behövs. 
I Salem kommer (S) att organisera en namninsamling som vi hoppas att salem-
borna stödjer. Vi kommer att finnas vid Rönninge station och i Salems centrum. 
Närmare information på vår hemsida, se nedan.


