
 
 
 

Socialdemokraternas förslag inför budget 2019 samt 
plan 2020 och 2021.  
 
Kultur och fritid 
 
Byggnationen har till vår stora tillfredsställelse kommit igång och Salems befolkning växer.  Vi 
behöver därmed en tydlig strategi för kultur- och fritidsfrågor. Dessa frågor har under senare 
år fått ett alltför stort inslag av ad hoc beslut vilket ger kortsiktiga och på sikt dyra lösningar.  
  
Det senaste förslaget handlar om att man vill lägga konstgräs på fotbollsplanen på 
Prästbodaängen för 5 800 tkr.  Det kunde vara en bra idé men de villkor som finns 
förknippade med förslaget gör det till något som mest kan kallas för “pengar i sjön”. 
 

1. Inga matcher får spelas där.  
 

2. Planen får ingen belysning 
 

 
Den enda remissinstansen Rönninge Salem Fotboll RSF  har svarat att de inte vill ha någon 
obelyst konstgräsplan men att man givetvis kommer att använda den - om den byggs  -  de få 
timmar på dygnet man kan spela. Man behöver planer som går att använda fram till 22.00.  

 
   Ett annat ogenomtänkt beslut var att öka kostnaden med först 40 000 tkr - och senare 

ytterligare 8 000 tkr för större läktare - för den nya skolan i Fågelsången. Syftet är att den ska 
få en fullstor idrottshall för inomhussporter med publik i stället för en hall anpassad för 
skolans behov. 

 
Det är dags att satsa på en idrottsplats på Lövhagen i Salem. 

 
Lägg istället 5 800 tkr 2019 för att påbörja planeringen och projekteringen för den första 
etappen av en ny idrottsplats i Lövhagen nere vid motorvägen och resterande 48 under 2020 
och 2021.  
 
Påskyndar man processen kan en fullstor plan stå klar hösten 2020 eller senast våren 2021. 
 
 
 
 



Barn och Utbildningsnämnden 
 
Kulturskolan 
Socialdemokraterna har under flera år yrkat på sänkt avgift i kulturskolan och vi ser med 
glädje att Alliansen nu vill vara med på lägre avgifter. 
 
Men vi vill att det tillförs pengar till BoU för den sänkta avgiften så de pengarna inte behöver 
belasta skolans övriga verksamhet.  
 
År 2019  184 tkr, År 2020  471 tkr, År 2021 701 tkr. 
 
Anslag till studieförbundsbidrag för vuxna 
Salems kommun är den enda kommunen på Södertörn som inte har något 
studieförbundsbidrag för vuxna. Vi ser ett ökande behov av verksamhet för bl.a aktiva 
pensionärer i Salem. Vi föreslår att det införs ett studieförbundsbidrag för vuxna. Budget 
400 tkr årligen. 
 
Socialnämnden 
 
Kompetensutveckling   
Det blir fler äldre i Salem och för en bra verksamhet för dem ställs det allt större krav på 
personalen. Det bör finnas resurser för kompetensutveckling för personalen i dessa 
verksamheter.  
 
Rätt till äldreboende utan särskild prövning 
Vi Socialdemokrater vill att när man fyller 90 år ska man ha rätt till äldreboende utan 
biståndsbedömning. Det bryter ensamheten och är en trygghet för de äldre. 
 
Utreda bemanningen i särskilda boendena.  
Vi ser vi ett behov av mer personal i våra boenden. Under två år har vi haft 
“serviceassistenter” i äldreomsorgen som försvinner till 2019. Dra lärdom av det projektet och 
avlasta undersköterskorna för att erbjuda våra äldre en bättre livskvalitet.  
 
Vi tillför 2 000  tkr per år till Socialnämnden. 
 
 
Kommunstyrelsen 
IT-kompetens 
Salems kommun behöver utvecklas och hänga med i utvecklingen. Därför krävs 
fortbildning av anställda och IT-systemutveckling. Vi föreslår att 1 200 tkr avsätts till 
kommunstyrelsens förfogande. 
 
 



 
 
Bättre mat 
Socialdemokraterna vill att Salems kommun ska servera mer ekologisk mat och stärka 
matupplevelsen. Att barn och äldre äter bra mat är betydelsefullt för både utveckling, 
välbefinnande och inte minst hälsa. 
 
En början är att anställa en kostchef med uppdraget att samordna inköp och personal i 
kommunens kök. Efter två år bör kostnaden för kostchef kunna finansieras  med 
effektiviseringar i verksamheten.  
 
Vi vill tillföra 600 tkr till KS förfogande 2019 och 2020 för en kostchef. 
 
Finansiering 
 
För att finansiera våra budgetyrkanden vill vi ändra målet för överskott till 0,5 % av skatter 
och bidrag. De senaste åren har Salems kommun haft bra överskott och RUR-fonden är 
välfylld.  Med den bakgrunden anser vi därför att 0,5 % är ett rimligt mål. 
 
Tkr 2019 2020 2021 
0,5 % ger 4 911 5 073 5 228 
 
Avgift kulturskolan  -184  -471   -701 
Studieförbund  -400  -400   -400  
Socialnämnd            -2000  -2000 -2000 
KS förfogande   
fortbildning -1200 -1200 -1200 
Kostchef   -600   -600 
 
Totalt           -4 384           -4 671 -4 301 
 
 
Investeringsbudget  
 
Idrottsplats i Lövhagen 
 
 54 800 tkr under planperioden och efter planperiod ca 30 000 tkr  
 
För dessa pengar beräknar vi att få en fullstor fotbollsplan med konstgräs, belysning och 
friidrottsfaciliteter som kan stå färdig inom de närmaste åren. Därpå ska den kompletteras 
med en hall, utformad i liknande stil som tennishallen, för inomhussporter och med 
föreningslokaler. Hallen bör också kunna vara möjlig att använda för scenframträdanden. 



 
 
Vi äskar alltså att löpnummer  9 och 44  i investeringssammanställningen överförs till en ny 
punkt tillsammans med del av löpnummer 23. 
 
Under löpnummer 24 vill vi att texten “Förskolan ska byggas och drivas av extern aktör” tas 
bort. Det har inget med investeringsbudgeten att göra.  
 
Under löpnummer 27 vill vi likaledes och av samma skäl att texten  “Gruppbostaden ska 
byggas och drivas av extern aktör” tas bort. 
 
Kontakt 
 
Arne Närström  
Oppositionsråd Salem 
070 7239465 
arne.narstrom@salem.se 


