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PRÄSTBODAÄNGENS FRAMTID –
FÖR VEMS FRITID?
Den stora öppna platsen vid Prästbodavägen – Ljungstigen – används flitigt för spontanidrott och för sammankomster bland de omkringboende, t.ex. midsommarfirande.
Ängen är också samlingsplats för Skyttorpsskolans
friluftsdagar och fester för barn och föräldrar.
Säkert nyttjas den också av många andra – en öppen
plats, tillgänglig för alla.

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 31/3
2008 fullmäktige att
anta detaljplan för fotbollsplan vid Prästbodavägen. Vid
närmare granskning av planen med bland annat staket,
plats för omklädningsrum och parkeringsplatser, måste
frågan ställas om förslaget till detaljplan verkligen överensstämmer med det tidigare beslutet om ”enkel träningsanläggning”.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 24 april lämnade (S) följande protokollsanteckning.

Socialdemokraterna

-Socialdemokraterna var redan från början starkt kritiska
till de ursprungliga planerna att anlägga en fullstor fotbollsplan med bland annat konstgräs och belysning vid
Prästboda ängen. Den kritik och det motstånd som framför
allt de kringboende riktade mot den moderatledda majoriteten i kommunen gjorde att förslaget drogs tillbaka.
Ett nytt förslag presenterades och antogs i Kommunstyrelsen den 11/9 2006.
”Kommunstyrelsen uttalar att ett planuppdrag bör ges om
enkel träningsplan för 11-mannalag på Prästbodaängens
bortre del, utan belysning.”
Socialdemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut.
Vi har redan i det tidigare skedet föreslagit ett par andra
platser som kan vara lämpliga för anläggning av en fotbollsplan och med möjligheter även till friidrott. Kommunstyrelsen beslöt också den 11/9 att ansluta till vårt förslag:
”Förutsättningarna för att anlägga en fotbollsplan/idrottsplats på Lövhagen eller Garnudden utreds närmare”. Så
vitt vi känner till har ännu ingen utredning påbörjats.

Med Garnudden avses här den öppna platsen Garnuddsvägen – Bintebovägen, mitt emot koloniområdet.
Red. anm.

KOMMENTAR TILL MODERATERNA I SALEM
(Dagens Salem, nr 1 2008)
Ärende: Nya förskolelokaler
I en artikel i ”Dagens Salem” påstås att (s) skulle ha försenat besluten
om förskolelokaler genom minoritets-återremiss vilket är helt felaktigt.
Det var ett enhälligt fullmäktige som 27 mars beslutade om återremiss.
Denna föranleddes av otillräckligt underlag för beslut om finansiering.
Det är den typen av problem som följt denna viktiga fråga och som vi
har haft invändningar emot.
Det har i detta ärende förekommit snabba ändringar av förutsättningar
och förslag till beslut, det som gällt ena dagen har kort därefter ändrats.
Så kan det bli när planeringstiden är kort, och det viktigaste är naturligtvis att olika lösningar prövas för att hitta det bästa alternativet.
Självklart är socialdemokraterna lika angelägna som övriga partier om
tillräckliga och bra lokaler för våra förskolebarn.
F.n. pågår samtal med församlingen om att köpa/hyra Prästgården, som
efter renovering och ombyggnad skulle behöva tas i bruk vårterminen
2009. Hinner vi med det?

Lars Morberg – du har nu arbetat som ledare
för oppositionen i Salem sedan maj 2002.
Hur är det att företräda minoriteten?
-Vi bidrar till demokratin. Utan opposition ingen demokrati värd namnet. Socialdemokraterna är det näst
största partiet i kommunen. Vi lägger ofta förslag i
nämnderna, skriver motioner och interpellationer till
fullmäktige och aktualiserar olika frågor som vi ibland
får gehör för. Det syns inte alltid i beslutet, men som
exempel kan nämnas fastighetsunderhållet.
”Vad är den stora skillnaden mellan borgarna och er?”
är en fråga jag får ibland och svaret kan bli:
Bra kvalitet på verksamheten går före skattesänkningar.
Effektivisering i dess egentliga betydelse, inte som
camouflage för nedskärningar.
Inga skattepengar för skolans räkning ska ner i fickorna hos friskoleägare. I Stockholm gjorde de fem
största aktörerna på området en vinst på 85 miljoner
förra året.
Kommunen är den största arbetsgivaren och har ansvar för personalens arbetsvillkor med allt vad det
innebär. I en miljö där personalen trivs finns större förutsättningar för goda resultat.
Det som är bekymmersamt nu är att i de ekonomiska
ramarna för 2009 är det varken budgeterat fullt ut
för de redan klara löneavtalen eller för de förväntade

Kommentarer till vårpropositionen
ur ett Stockholmsperspektiv

Regeringens budget innebär att läget försämras för
Stockholmsregionen. Regeringen förutspår högre arbetslöshet, ökat socialbidragstagande och en tillväxt
som tvärnitar. Som en följd av detta kommer det ekonomiska läget för kommunerna i Stockholms län att
kraftigt försämras med nedskärningar i vården och
skolan som följd. Investeringar som skulle kunna göras
för att förlänga konjunkturen uteblir helt.
Regeringen har sagt att det nu är dags att satsa på
välfärden – men reformutrymmet har skurits ned från
40 miljarder till 10 miljarder per år för 2009 och 2010
och inom dessa ramar skall allt från infrastruktur och
forskning till förskola och psykiatri rymmas. När det
kommer till kritan väljer regeringen att sänka skatten
istället för att satsa på välfärden.
Infrastruktur
Inga satsningar på förbättringar av tågtrafiken planeras – istället får banverket minskade anslag med 120
miljoner och de snabba investeringar som skulle behövas för nya signalsystem försenas. Pendeltågsresenärerna får tillbringa ytterligare en vinter i väntan på
försenade och inställda tåg!

prisökningarna. Det fattas minst 10 miljoner som då
måste tas från respektive verksamhets tilldelade budget, sedan får man kalla det effektivisering eller nedskärning, det är bara att välja.
Därtill kommer kostnaderna för det eftersatta fastighetsunderhållet, där räkningen hamnar i närheten av
57 milj. kronor fram till 2012 enligt revisorernas rapport.

Polisen
Polisen får i stort sett betala regeringens satsning på
Säkerhetspolisen med 100 miljoner vilket motsvarar ca
200 poliser. Det blir färre poliser på gator och torg helt
tvärt emot vad man lovade i valrörelsen. Det är andra
året i rad som den borgerliga regeringen drar ned på
polisen
Förskolan och vårdnadsbidraget
Prognosen om kommunernas ekonomiska utveckling
visar att tiderna blir sämre. Samtidigt inför regeringen
ett vårdnadsbidrag som varje kommun själv får finansiera. Totalt för Stockholms läns handlar det om 420
miljoner – pengar som måste tas från förskolans verksamhet. Samma utredning visar att kostnaden för
Salems kommun blir ca 3,7 miljoner och därtill skall
läggas ungefär lika mycket i förlorade skatteintäkter.
Sysselsättningen
Regeringen har gjort ett stort nummer av sin jobbpolitik – men när den börjar verka faller sysselsättningstillväxten från 65000 till 49000 arbetstillfällen för 2008
och 2009. Antalet jobb som skapas de tre kommande
åren (2009 – 2011) är färre än de som skapades under socialdemokraternas tre sista månader vid makten.
Det mest anmärkningsvärda är att idag är tre gånger
så många ungdomar långtids-arbetslösa som när regeringen tillträdde.

PLUS-kontot

MINUS-kontot

Det finns två sorters salembor. De som kommer hit minst
en gång om året och de som aldrig varit här trots att de
bott i kommunen i 30 år. Till vilken kategori hör du?
Torpet Nedre Söderby från 1700-talet ligger vid Söderby Gårdsväg nära viadukten under E4:an. Det hyrs och
drivs av Salems Hemslöjdsförening.
Ett 30-tal slöjdare ställer här ut och säljer sina alster.
Kaffeservering: lördag-söndag i maj-juni (ej midsommar) och augusti-september kl.11 – 17
Juli öppet varje dag samma tider och onsdagar till
21.00

VAR LIGGER FOLKETS HUS?
Inte en skylt så långt ögat kan nå. Förväntas man hitta
till målet ändå? För oss salembor går det troligen bra
men hur vet en utsocknes vart han ska?

?
Socialdemokraterna i Stockholms län
kräver att Vårdval Stockholm ersätts av
ett fritt men rättvist vårdval!
Vi saxar ur distriktskongressens uttalande.
På bara ett och halvt år har moderaterna och deras allierade genomfört förändringar som riskerar att krossa
det som tidigare vunnits för att möta sjukvårdsbehoven hos grupper som behöver vården allra mest. Det
handlar om att den borgerliga husläkarreformen Vårdval Stockholm konstruerats så att sjukvårdens resurser
flyttas från områden som Jordbro och Fittja till Stureplan och Äppelviken.
Denna politik saluförs som valfrihet. I själva verket
bär politiken tydliga kännetecken av en gammaldags
klasspolitik.
Som socialdemokrater förespråkar vi att man som patient kan välja vårdgivare, men vi menar att resurserna
alltid måste fördelas utifrån vårdbehov.

De allra flesta bedömare är eniga om att sjukvården
i vårt land och vårt län, mycket tack vare vår modell
för hälso- och sjukvården har lett till en god folkhälsa,
goda medicinska resultat på insatta behandlingar och
en lång livslängd. Nu kan vi se att en viktig grundpelare i vår sjukvårdsmodell håller på att raseras!
Socialdemokraterna i Stockholms län menar att ett fritt
vårdval aldrig får förfuskas till en klasspolitik som ökar
skillnaden mellan fattig och rik, mellan sjuk och frisk. I
stället måste hänsyn tas till vårdtyngd och socioekonomiska faktorer när ersättningssystemen konstrueras.
Forts. på sid 4

Aktionsgruppen Värna vården – Rädda sjukhuset, som arbetar mot en privatisering av Södertälje
sjukhus svarar så här på några frågor.

av de mest grundläggande funktionerna. Den är en
verksamhet som i grunden bygger på omsorg och solidaritet, inte ett behov av att tjäna pengar.

Vad är det som håller på att hända med vården egentligen?
Den borgerliga alliansen i Landstinget går i bräschen
för ett systemskifte inom svensk sjukvård. Man vill
använda Södertälje, Salem och Nykvarn som en experimentverkstad där det nya systemet ska testas. Om
deras planer genomförs är riken stor att vi hamnar i
händerna på internationella storbolag.

Blir det inte billigare om vården
privatiseras?
Det är våra skattepengar som betalar vården. Om en
del av de pengarna dras undan och går till vinst i ett
bolag och till utdelning till aktieägare så får vården
mindre pengar och blir därför dyrare. De privata vårdcentralerna i Stockholms län fördubblade sin aktieutdelning från 2004 till 2005, från 13 till 34 miljoner. På
privata Maria Beroendecentrum kunde ägarna efter 5
år bevilja sig en aktieutdelning på 57 miljoner kronor.

Varför vill man privatisera och sälja ut?
Den viktigaste orsaken är att den borgerliga alliansen
drivs av en ideologi som i grunden är emot statligt
och kommunalt ägande. De är också emot kollektiva
lösningar som bygger på gemensamt ansvarstagande
och solidaritet. Av det följer att de vill minska den offentliga sektorn. I deras språkbruk kallas detta individuell frihet.
Hur ser ni på saken då?
Sjukvården är en del av vår gemensamma välfärd.
I ett humant samhälle är vård av sjuka och svaga en

Vården kan väl inte bli sämre om den privatiseras?
Jodå. Det finns all anledning att oroa sig över privatisering av vården. När jag är sjuk vill jag ha en professionell medicinsk bedömning och en behandling som
utgår från mina behov. Inte en behandling som utgår
från en bedömning om min betalningsförmåga eller
av om min sjukdom är lönsam att behandla. Jag vill
inte heller hamna i en situation där läkaren väljer en
billig behandlingsmetod i stället för den bästa.

KULTUR
på hemmaplan
SÅNGSKATTEN – 6:e gången på 10 år

Har du tänkt på att av våra fyra årstider är det är bara
sommaren som förknippas med en tillönskan.
Brukar du önska dina vänner en mysig höst, en frostig
vinter eller en förhoppningsfull vår?
Troligen inte, men nu önskar redaktionen på S-tidningen alla läsare...

EN RIKTIGT HÄRLIG SOMMAR!

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

Foto: Lennart Bång

”Det som göms i snö kommer upp i tö” inledde den
stora skolkören sin konsert i Skogsängshallen 7 maj.
I sina olikfärgade T-tröjor liknade de också vårens alla
blommor. Två elever från varje klass i Salems alla skolor (årskurs 1-6 ) sjöng till fint ackompanjemang av
Sångskattens underhållningsorkester, för tillfället kalllad ”Superorkestern”.
En skön och utvald blandning av Robban Broberg, Alice
Tegnér, Povel Ramel, Evert Taube, Per Gessle, Astrid
Lindgren m.fl.
”Texter som tål att nöta på” sa Kulturskolans rektor
Ella-Kari Norberg i sitt välkomstanförande.
Fyra elever och en lärare utgjorde en imponerande
sånggrupp; dans- och sångsolister bjöds det också
på.
Om två år är det dags igen. Passa på – kön ringlade
lång vid entrén och nästan alla platser blev upptagna.

