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GOTT NYTT VALÅR!
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I år får vi rösta på vilka som ska representera oss i politiken de närmaste fyra åren.
Under den här mandatperioden ﬁck vi också rösta på rondellutsmyckningen i
Rönninge. Om du vill ha mer inﬂytande på de politiska besluten så är det läge att
du engagerar dig politiskt.
Salem är sedan länge borgerligt styrt med moderat övervikt. Lyckligtvis har vi även en stark opposition och
viss samarbetsanda. Vi Socialdemokrater har kunnat påverka den politiska inriktningen i många viktiga frågor.
Bland annat har vi lyckats i vår hjärtefråga om fler lägenheter som kan passa alla, även unga och gamla. Det
är inte så länge sedan moderaterna var tvärsäkra på att ingen mer plats för byggande fanns tillgänglig när
Söderbyområdet var färdigbyggt. I den långsiktiga översiktsplan som nyss antogs av kommunfullmäktige har
vi fått de allra flesta av våra synpunkter tillgodosedda. Nu gäller förstås att få de goda intentionerna att bli
verklighet. Där krävs att vi Socialdemokrater ligger på.
Ju fler vi blir som engagerar oss och ju fler som röstar på Socialdemokraterna ju större möjligheter får vi att
påverka Salems vardag och Salems framtid. Så du som delar våra värderingar behövs. Vi behöver bli fler, och vi
behöver bli fler som befinner sig mitt i livet som tar sig tid att delta i det politiska arbetet.
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Moderaterna har makten i landstinget

Tuva Lund är kommunalråd i Botkyrka men också andre
vice ordförande i Stockholms läns landstings hälso- och
sjukvårdsstyrelse för södra länsdelen som Salem tillhör.

val”. Det innebär att du som patient kan välja fritt bland
ett antal företag – om de vill ha dig och om du är beredd
att ta dig dit där de valt att etablera sig.

S-tidningen träffar henne en sen eftermiddag i kommunalhuset i Tumba. Hon kommer direkt från ett möte med
pensionärsrådet. I handväskan finns nycklarna till det första egna huset som hon köpt samma dag och hon är
glittrande glad. S-tidningen kan bara vara tacksam för att
hon ändå tar sig tid för en intervju.

Den som verkligen har fritt val är just vårdbolagen. När
en vårdform läggs ut som ”vårdval” får vem som helst
som uppfyller vissa kriterier (dock inte landstinget själva)
starta en mottagning var som helst i Stockholms län. Sen
är det bara att fakturera skattebetalarna. Många av utförarna är både seriösa och skickliga men modellen drar
även till sig mindre seriösa aktörer. Det blir lönsammare
att behandla lättbotade ”nästanfriska” än gamla med
många sjukdomar. Varje mottagning har sin egen patientjournal och har begränsat intresse av att dela med
sig av uppgifterna till konkurrenterna. Landstingets egna
utvärderingar visar att stockholmare går till doktorn betydligt mer än den genomsnittliga svensken. Och då är
vi ändå unga och välutbildade, dvs de som vanligen är
friskast. Det finns ingenting annan förklaring än mekanismerna i vårdvalen.

Tuva vill börja med att påpeka att Moderaterna har styrt
Landstinget i tolv år nu. Den senaste mandatperioden
med indirekt stöd av Sverigedemokraterna. Landstingets
största ansvarsområden är sjukvården och kollektivtrafiken så vi behöver verkligen bry oss om vem som har makten. Stockholms läns landsting har den högsta skatten
och den dyraste vården av Sveriges 21 landsting men vad
gäller vårdkvaliteten ligger vi inte i topp – trots heroiska
insatser från personalen.
Nya Karolinska är ständigt på tapeten med nya skandaler
om skattepengar som rullat fritt vidare till leverantörer utan
kontroll. Alliansens beslut att bygga Nya Karolinska i ”offentlig-privat samverkan ”s.k OPS har medfört fördyrningar
med tusentals miljoner kronor. Modellen togs från London
där det också blev extremt dyrt. Vi stockholmare kommer
att få leva med den notan under lång tid framöver.
Det andra okontrollerade flödet av skattemedel till privata företag finns i det som så vackert fått namnet ”Vård-

Mottagningarna tenderar dessutom att samla sig i Stockholms innerstad. Ytterområden och särskilt de med mer
utsatta innevånare blir utan vårdföretag. I Salem har vi
summa en vårdcentral att välja på Kungsholmen desto
fler. Tröttnar ett vårdföretag har det en kort uppsägningstid. Sen får deras patienter hitta ny vårdgivare. Förlossningsvården har varit under kris en längre tid med oroliga
blivande föräldrar som följd. Vårdval infördes där 2009.
Innan dess kunde blivande föräldrar också få välja BB. Då
var det fler som fick föda på önskat BB än det är nu.

Uppdelningen av vården i små privata enheter innebär
dessutom att forskningsarbete försvåras. Den utveckling
som betytt så mycket för vår hälsa på senare år stannar
av. En katastrof i det fördolda.
Raddan av problemområden och katastrofala upphandlingar är lång – vad skulle Socialdemokratiskt
styre innebära?
- Vi Socialdemokrater har ett väl genomarbetat förändringsförslag. Vi kallar det DINA BEHOV FÖRE VÅRDBOLAGENS. Det är ju egendomligt att ett sådant motto ska
behövas. Självklart ska skattepengar användas där de behövs bäst, inte för att skapa en lönsamhetsstyrd marknad.
- Nyckelordet i vårt förändringsarbete är EVA. Det är en
förkortning av mottona Enkelhet, Valfrihet och Ansvar.
Det kan också läsas som Egen VårdAnsvarig. Är du listad
på en vårdcentral ska du automatiskt få en egen vårdansvarig. Dvs en förstahandskontakt som leder dig rätt
vårdsystemet och som följer upp din vård. Du får fortfarande välja men du har någon att rådfråga. Någon som
har koll på alla dina vårdbehov och kan se helheten.
- På lite sikt bör floran av ”vårdval” ansas. Stockholm har
37 olika specialiteter klassade som vårdval övriga landsting som max 14. Västra Götaland har två. Vad som är
lämpligt som vårdval bör också ifrågasättas. Ett i ögonfallande exempel är hörselmottagningar som också är

hörapparatförsäljare. Det är förstås inte bra att samma
mottagning som både undersöker hörsel, rekommenderar hjälpmedel och säljer hörapparater. Det blir ju inbyggt
i systemet, och stor risk, att de vill sälja de egna modellerna och inte de som medborgarna kan få gratis från
Landstinget.
- Personalen har på många ställen haft en mycket pressad
situation. Det har inneburit att många blivit sjuka eller
slutat. Det är en ond cirkel som måste brytas. Vi ska satsa
på personalen så de får en bra arbetssituation, trivs och
stannar kvar. Det finns mycket att göra; arbetsorganisation, schemaläggning, kompetensutveckling är av stor
betydelse. Alla är viktiga men vi får aldrig underskatta
undersköterskornas betydelse.
Hur blir det här i Salem?
- I Salems finns ju få vårdvalsbolag – så vinsten för er blir
till största delen ekonomisk – ni slipper betala för den
vårdkonsumtion som det stora antal vårdgivare skapar i
innerstan.
Den som tror på M:s budskap att stå för låg skatt
och effektiv offentlig sektor bör ta sig en ordentlig funderare. Övertro på skattefinansierade marknadslösningar som Moderaternas vårdval eller upphandlingen av Nya Karolinska sjukhuset blir både
svindyrt och ineffektivt. Stockholms läns landsting
är ett nästan övertydligt exempel.

Politik börjar på gräsrotsnivå
Vi Socialdemokrater i Salem möts med jämna mellanrum,
som regel första onsdag varje månad, för att diskutera
aktuella frågor och ta beslut. I våras hann vi också med
ett besök på Arbetets museum i Norrköping. Under hösten 2017 fick vi möta vår riksdagsman Serkan Köse, vårt
landstingsråd Jens Sjöström och förstås våra lokala politiker med oppositionsrådet Arne Närström i spetsen. Vi får
information om vad som är på gång och vi kan framföra
våra synpunkter till dem som sitter närmare makten. Sist
men inte minst har vi trevligt tillsammans. I sann folkrörelseanda glömmer vi sällan kaffet….
Anmäl dig som medlem på nätet eller ta kontakt med oss
på annat sätt. Kontaktuppgifter finns på sid 4.
Som partimedlem kan du bli vald till kommunal förtroendeman. Salems kommun, liksom alla andra kommuner styrs av en politisk organisation med nämnder för
olika ansvarsområden inom kommunen. I toppen finns
Kommunfullmäktige. Medlemmarna där väljs vid valet.
Du ser namnen på val valsedlarna när du röstar och kan
kryssa för din favorit. Kommunfullmäktige utser sedan
representanter till övriga nämnder. Kommunstyrelsen är

den övergripande nämnd som bl.a förbereder ärendena
som ska till kommunfullmäktige och som beslutar i plan
och byggnadsfrågor. Störst facknämnder är Barn- och
Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och
Fritidsnämnden. Som medlem i en kommunal nämnd är
du med och tar fram inriktning och budget och följer upp
vad som görs inom området. Du är också med och tar
beslut i olika ärenden som kommer löpande under året
och som ska beslutas i demokratisk ordning. Sammanträden hålls varje månad med uppehåll över sommaren.
Inför varje sammanträde får du handlingar så du kan läsa
in dig på de olika ärendena. Du får arvode för varje sammanträde. Till dessa uppdrag behöver vi dig som känner
för kommunens utveckling och har en uppfattning om
vad som är bäst för kommuninnevånarna. Hör av dig till
Arne Närström så får du veta mer.
Du kan mejla honom på arne.narstrom@salem.se eller slå
en signal till 070-7239465.
Landsting och riksdag fungerar i princip på samma sätt.
Vi Socialdemokrater i Salem föreslår kandidater till uppdragen där också – men givetvis är konkurrensen större
om posterna.

Salem kan bättre
Vi Socialdemokrater vill leva upp till den vision som vi
antagit tillsammans med övriga partier. Den får inte bli
tomma ord.
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 sossar 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. Vi
gav som vallöfte att det ska byggas minst 50 ungdomsbostäder under mandatperioden. Nu finns det äntligen
planer för ungdomsbostäder i Salem Centrum.
Vi har under flera år krävt ut byggnad 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 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
kronor 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.
Det finns fler förbättringar som vi Socialdemokrater anser
ska till för att vi ska närma oss de stolta orden i visionen.
Ett urval av våra äskanden i budget är:
• Kommunen behöver vara beredd att ta över driften av
ishallen. Frivilliga eldsjälar ska främst arbeta med själva
verksamheten inte driftsfrågorna.
• Fotbollsplanerna behöver få belysning.
• Personalen i äldreomsorgen ska ha rätt att arbeta heltid
om de önskar.
• 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.
• Avgifterna i Kulturskolan är höga och bör sänkas så att
fler får råd och möjlighet att utnyttja en bra verksamhet.
• Personalomsättningen är hög bland de kommunanställda. En satsning på ledarskap och fortbildning är viktig
för en kommun i utveckling

Söderby är nu snart färdigbyggt. En mycket attraktiv stadsdel med en fin blandning mellan
gammalt och nytt.
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