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Socialdemokraternas budgetförslag 2018 plan 2019 och 2020 
 
Salems kommun kan bättre. 
Socialdemokraterna vill göra det som är bäst för Salem. 
 
Vi vill leva upp till vår gemensamma vision  
 

Vår vision och utmaning inför 2020 
Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. 
Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende 
och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar 
god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi. 

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva 
småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. 
Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för 
kommunens arbete. 

 

 
 
 
 
Vi är väldigt stolta över den utveckling som nu äntligen sker med nya bostäder som byggs 
och de framtidsplaner som är på gång. 
 
Vi har under många år ställt krav på bostadsbyggande i Salem. Vi har som vallöfte att det 
ska byggas minst 50 ungdomsbostäder under mandatperioden.  
Nu finns  det äntligen planer på ungdomsbostäder i Salems Centrum.. 
 
Vi har under flera år krävt utbyggnad av skollokaler. 
Bra att vi nu äntligen har kunnat komma överens om att bygga en ny skola i Fågelsången. 
När vi nu planerar för fler invånare så är det väldigt viktigt att det finns skolor, förskolor mm  
på plats när man flyttar in. 
 
 



Däremot vill vi att idrottshallen vid skolan planeras och byggs för att 
motsvara skolans behov. 
De 40 miljoner majoriteten vill lägga på en större idrottshall med 
läktare skulle medföra stora trafikstörningar i ett känsligt område. 
  
Den summan borde istället användas till att bygga en större hall i Lövhagen 
eller Bintebo. Alltså i något av de områden som fullmäktige beslutat är bra 
platser för en stor idrottsplats. 
Det skulle också ge de olika idrottsföreningarna mycket större möjligheter 
att själva påverka den idrottsliga verksamheten. 
 
En växande kommun behöver en samlad idrottsplats som vi alla kan använda  och vara 
stolta över. 
 
 
 
Socialnämnden 
 
Rätt till heltid 
Vi Socialdemokrater fortsätter ambitionen att ge all personal i äldreomsorgen rätt att arbeta 
heltid.  
Trygghetsboende 
Vi socialdemokrater vill också ha trygghetsboenden för äldre. Kommunen behöver 
undersöka marknaden för att finna en byggherre som vill bygga ett centrumnära 
trygghetsboende. 
 
Kultur och fritid 
 
Salems kommun behöver vara beredd att ta över driften av ishallen. Frivilliga eldsjälar ska 
främst arbeta med själva verksamheten inte driftsfrågorna. Det bör vara en självklar 
angelägenhet för kommunen att ha ansvaret för den personal som sköter kommunens 
anläggningar. 
Tillgänglighet 
Socialdemokraterna vill att kommunen fortsätter arbeta med tillgänglighetsanpassning. Vi 
anser att Möllebadet och gångvägarna genom Garnudssområdet ska ha hög prioritet. Bra att 
delar av denna satsning finns med i budgeten för 2018. 
Fotbollsplaner 
Fotbollsplanerna bör få belysning med prioritet för Prästbodaängen. 
Dessutom är det viktigt med konstgräs på någon av grusplanerna i Salemdelen. 
Studieförbund 
Salems kommun har inte något studieförbundsbidrag för vuxna. Vi vill att det införs. 
Kostnad 400.000 kr / år. 
Bibliotek 
Vi ser positivt på bibliotekets utveckling som en central  kulturmötesplats för kommunens 
invånare. 
 



 
 
 
Barn och utbildning 
Kulturskolan 
Sänk avgifterna till Kulturskolan så att fler får råd och  möjlighet att utnyttja en bra 
verksamhet. Sök de bidrag som den socialdemokratiska regeringen infört och tillför egna 
medel.  Totalt kostnad 400.000 kr / år 
Förskolan 
Mindre grupper i förskolan och skolan är viktigt för oss Socialdemokrater. Olika former kan 
användas och en bra start i det arbetet är att anpassa lokalerna. 
Fortbildning 
Fortbildning är viktig för personalen inom Barn och Utbildningsområdet. Fortsatt samverkan 
mellan skolorna tror vi också kan höja kvalitén. 
Besparing 2019 
Klokt att förslaget på sänkt skolpeng på 4,5 miljoner inte finns kvar i budgetförslaget från 
Alliansen. 
 
 
Bygg och Miljö 
Vattenkvalitet och deponier 
Salems kommun måste öka takten i arbetet att utreda övergivna deponier och att kontrollera 
vattenkvaliteten i våra sjöar. En viktig åtgärd för miljön i våra sjöar är att inventera avlopp 
utanför VA-område och säkerställa att dessa är godkända och inte förorenar sjöarna. 
 
Bra att vi nu ska ta hand om Ersboda deponien. 
 
 
Kommunstyrelse 
Underhållsplaner 
Salem måste fortsätta satsa på fastighetsunderhåll och vägunderhåll. Det är nödvändigt att 
ta fram en löpande underhållsplan som innebär att vi behåller värdet på kommunens 
fastigheter. Vi behöver också en löpande underhållsplan för gatunät inklusive parkvägar. 
 
När dessa underhållsplaner finns är vi Socialdemokrater beredda att tillföra mer medel för 
underhållsarbetet om det är nödvändigt. 
 
Personal 
Vi är oroliga för personalomsättningen i kommunen.  Viktigt att vi får en kontinuitet för att 
bevara och utveckla kompetens och goda relationer inom kommunen. En satsning på 
ledarskapet är viktigt för en kommun i utveckling.  
 
Lokaler i Rönninge 
Det kommer behövas någon form av kommunala lokaler i Rönninge Centrum efter 
utbyggnaden. Vi Socialdemokrater vill se någon form av ungdomslokal och informationsplats 
som är till för kommuninformation. 



 
Fastighetsinnehav 
När det särskilda boendet i Söderby Park byggdes ingick i avtalet en option att kommunen 
kan köpa fastigheten till ett fastställt pris. Vi kräver en ekonomisk utredning av detta. 
 
 
 
 
 
 
 
Socialdemokraterna yrkar att: 
 
driftsbudget 
 

● 400.000 kr tillförs BoU för sänkning av avgifterna till kulturskolan   2018-2020 
● 400.000 kr tillförs KoF för att införa ett studiebidrag för vuxna         2018-2020 

 
 
investeringsbudget 
löpnummer 16 
 

● pengarna flyttas till Bintebo eller Lövhagen   (40 miljoner  2020) 
 


