
Socialdemokraternas förslag inför budget 2022
samt plan 2023 och 2024. 

Att alltid ta ansvar 

Salem är en i stort sett välskött kommun. I de enkäter som görs visar medborgarna att
de i mångt och mycket är nöjda. Salem har aktuella planer för nya av bostäder och en ny
skola håller på att byggas. Frågor där Socialdemokraterna varit drivande

Coronapandemin har härjat i landet och så även i Salem.  Situationen har varit
exceptionell och staten har skjutit till stora summor till kommunerna för att de ska
klara för att klara sin ekonomi. För Salems del har det inneburit att vi fått ett
oväntat gott ekonomiskt läge. Majoriteten vill använda detta till en
skattesänkning.

Salem växer och investeringar krävs bland annat i Fågelsångens skola och
utvecklingen av Salems stadskärna inklusive ett nytt medborgarhus. Majoriteten
har beslutat att höja skulden per invånare och med en skattesänkning skjuter man
då betalningen för investeringarna till framtida generationer.

Vi Socialdemokrater vill ta ett långsiktigt ansvar för Salems ekonomi och föreslår
att skattesatsen ska vara oförändrad. Kommande generationer kommer att ha
stora utmaningar att ta sig an och utan tyngande gamla skulder.

Skola och förskola

En trygg skola och förskola med elever och lärare som trivs och
utvecklas 

En bra förskola och skola är grundläggande för barns förutsättningar i livet. I Salem har vi
olika socioekonomiska förutsättningar mellan våra kommundelar. Vi Socialdemokrater har
sett till att de skolor som har elever som inte kommer från lika studiemotiverade hem som
andra får mer resurser. Det har gjort att Salems kommuns sammantagna skolresultat ökat
–utan sänkta resultat på någon skola. Socialdemokraterna är en garant för att det systemet
fortsätter. Vi ser med tillfredställelse att majoriteten budgeterat för detta. Alla skolor ska
vara lika bra i Salem. 

Vi lägger extra medel på KS förfogande.



En förskola i Södra Hallsta som drivs utan vinstintresse 

I den nya stadsdel som ska byggas vid infarten till Rönninge ingår en förskola. Vi
Socialdemokrater anser att den ska drivas i egen regi. Vi vill ha en förskola med inriktningen
att ge god omsorg och bästa utveckling för varje barn - inte högsta lönsamhet på varje barn.
Vi vill säkra att våra gemensamma skattepengar går till det som de är avsedda för – inte till
vinstjakt.

Kulturskolan 

Vi Socialdemokrater har under lång tid yrkat på sänkt avgift i kulturskolan och vi ser med
tillfredsställelse att vi nu får det genomfört.

Vård och omsorg

Hemtjänst

För brukarna är kontinuitet viktigt, de bör i all möjlig mån mötas av välkända personer från
sin hemtjänst. Salems kommun har fått riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Vi ser behov
av utbildning tex för vårdbiträden att bli undersköterskor, utbildning kring demens och
ledarskap.  Majoriteten har valt att använda de generella statsbidragen på att öka
överskottet. Det anser vi vara fel.

Fasta vikarier skapar trygghet för personal och elever/brukare. Vi vill därför tillsätta ett
projekt med syftet att utreda och pröva fasta vikarier med till heltid.

Rätt till äldreboende för den som fyllt 90 år 

Vid hög ålder kan man känna stor oro och övergivenhet i sin bostad även om man får
frekvent hjälp av hemtjänsten. Vi Socialdemokrater vill att alla som önskar och som fyllt 90
år ska få flytta till ett gemensamt boende utan särskild behovsprövning. Det ger trygghet och
stillar oro för de allra äldsta att veta att de alltid är välkomna till särskilt boende.
Socialnämnden Kostnad 2022 500 kkr

2023 500 kkr
2024 500 kkr  



Försörjningsstöd

Socialdemokrater har svårt för att se det rimliga i att under dessa osäkra tider införa
striktare hantering av försörjningsstöd. Oväntat behov av försörjningsstöd utöver det
budgeterade ska inte medföra besparingskrav på andra verksamheter inom
Socialförvaltningen. Resurser för detta ska tas från KS till förfogande. 

Självklart ska de som har lagstadgad rätt till försörjningsstöd få det och vi ska därutöver
lägga tillräckliga resurser för att hjälpa dem att komma till egen försörjning. 

Idrottsplats / Föreningslokal

Salem växer och med detta växer behovet av föreningslokaler. Att då vänta och se är ingen lösning.
Att känna att det lokala föreningslivet får tacka nej till intressenter är ingen bra lösning heller.
Att lyssna av våra föreningar i dialogforum ed, är en väg att gå.
Kan vi, har vi råd, finns viljan, vad kan vi eller de göra?
Vi socialdemokrater har länge jobbat för en idrottsplats/föreningsplats någonstans inom
kommungränsen.
Vi vill i slutet av kommande mandatperiod påbörja en förstudie tillsammans med föreningarna om hur
en sådan plats kan gestaltas i form av planer, hall med möteslokaler mm. Det behövs också titta på
olika referensprojekt för att hitta det som passar oss.
Till denna förstudie 250 kkr

Vi behöver på sikt öka föreningsbidraget, så att föreningarna kan sänka sina avgifter så att fler får råd
att delta.

Hitta vägar och hjälpa föreningarna med ledarutveckling. Framförallt kvinnliga ledare, tjejer i senare
tonåren. Våra idrottstjejer behöver äldre, bra förebilder.

För de som inte föreningarna inte fångar upp måste Ungdomsgården finnas där och finns behovet så
behöver vi titta på förändringar av öppettiderna
Det är viktigare och lönsammare att satsa på ett billigt, varierat föreningsliv än väktare kvällstid

Kultur och fritidsnämnd    2023 250 kkr

2024 250 kkr



Daglig verksamhet för funktionshindrade

Ett brett och individinriktat utbud av daglig verksamhet för funktionshindrade bosatta i
Salems kommun är angeläget. Det kan innebära att erbjuda verksamhet även utanför Salems
kommun. För att daglig verksamhet ska upplevas som meningsfull måste den vara ett eget
val.

Missbruksvård och stöd till familjer

Socialnämnden 2022 1000 kkr
2023 1000 kkr
2024 1000 kkr 

Attraktiv arbetsgivare 

Rätt till heltid

Vi Socialdemokrater vill satsa på att utveckla arbetsmiljön och arbetsklimatet så att såväl
chefer som medarbetare får möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans i en trivsam
och innovativ miljö, som gör att människor stannar kvar. Den som vill jobba heltid ska också
få göra det, man ska kunna leva på sin lön.
 
Ks till förfogande Kostnad 2022 2000 kkr

2023 1500 kkr
2024 1500 kkr  



Digitalisering och IT

Ett led i skapandet av arbetstrivsel och arbetseffektivitet är tillgång på bra stödjande
IT-system. Pandemin har aktualiserat nya arbetsformer bland annat behovet att kunna arbeta
hemifrån. Detta bör utvecklas ytterligare och medel avsättas i budget.  Vi bör satsa på att
utveckla Salems IT-system så att säkerhet, effektivitet och trivsel ökar.

Kontakten med medborgarna kan också utvecklas. Mer utvecklat IT-stöd inom Bygg och
Miljöområdet vad gäller detaljplaner kan minska behovet av överklagningar.

Kostnad 2022 1000 kkr
2023 1000 kkr

 

Bra mat 
God, näringsriktig och hållbart producerad mat är väsentligt både i förskola, skola och
äldreomsorg. En kostchef, dvs en övergripande befattning som ser över Salems kommuns
totala hantering av mat till unga och gamla, kostar en del första åren men blir snart
självförsörjande. Kostchefen ska optimera resurser, samordna inköp, utbilda personal och se
till att Salems kommun får fart på arbetet med välsmakande mat som är klimatsmart och
miljövänlig. En kostchef blir en betydande drivkraft för att förverkliga Salems Kommuns mål
för såväl klimat som miljö. 
Kostnad 2022 600 kkr

2023 200 kkr 

Till förfogande för kommunledningen

Kommunen behöver ytterligare förstärka samarbetet mellan förvaltningarna. Det
kommer att väljas ett nytt KSO i februari 2022. Det kommer dyka upp möjligheter
och saker vi inte kunnat förutse. Så för att KSO och kommundirektör ska kunna
arbeta effektivt behövs det finnas en budgetpost kommunstyrelsen, KSO och
kommundirektör till förfogande 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kostnad 2022 1000 kkr

2023 1000 kkr

2024 1000 kkr 
Kommundirektör
 Kostnad 2022 1000 kkr

2023 1000 kkr
2024 1000 kkr 

Kommunstyrelsens
 Kostnad 2022 2000 kkr

2023 2000 kkr
2024 2000 kkr 



Investeringsbudget

Gällande investeringsbudgeten applåderar vi modellen med fastighetsstrategi och
långsiktiga investeringar. 30 miljoner per år är en utmärkt början, vi ser fram emot arbetet
med att utveckla våra fastigheter. 

Summerat 

Ingen skattesänkning 
2022  - 10 500 Kkr
2023  -10 500 Kkr
2024  -10 500 Kkr

Satsningar 
Kostnad 2022 10100 kkr

2023 8 450 kkr
2024 7 250 kkr 

Resultat 
2022 + 30 183 kkr
2023 +45 0744 kkr
2024 +44 090 kkr


