
Förhoppningsvis är den över nu – tiden när vi bara sågs via mer eller mindre lyckade bilder på skärm. 
Här träffas de socialdemokrater som vill ta över som ordförande i kommunens olika nämnder. Övre raden Andreas Dahl och Katarina 
Larsson och nedre raden Björn Wivallius, Arne Närström och Leo Kadriu. Tillsammans är de ett sammansvetsat gäng som ser fram 
emot ett nytt politiskt landskap även här i Salem.
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Aida Hadzialic är nyvalt oppositionsråd i Region 
Stockholm (dvs fd Stockholms läns landsting). Hon 
skräder inte orden när hon analyserar situationen. 
Vården ligger henne varm om hjärtat.

– Stockholmsregionen är landets rikaste. Här fi nns för-
utsättningarna för att leverera den bästa sjukvården och 
den bästa välfärden.

– Moderaterna har nu styrt Region Stockholm i hela 14 
år. I valet 2018 fi ck de för fjärde gången makten över 
sjukvården i Region Stockholm. Idag styr de tillsammans 
med sina allianskollegor samt Miljöpartiet.

År efter år har regionens resurser dränerats. Pengarna 
har försvunnit i misslyckade upphandlingar och privatise-
ringar. Ingen annan region i Sverige har privatiserat sjuk-
vården så mycket, och slösat bort så mycket pengar på 
annat än sjukvård, som Region Stockholm har. 

– Vi Socialdemokraterna tror på en annan riktning 
där sjukvården stärks istället för att dräneras.

Ny inriktning på 
sjukvården

– Vi Socialdemokraterna vill ge sjukhusen mer re-
surser för att bedriva en patientsäker vård med kor-
ta köer. Vi vill återuppbygga vården för de svårast 
sjuka. Vi tror att sjukvården behöver fl er läkare och 
undersköterskor, inte färre.

– Pengarna fl ödar ur verksamheten i en sådan fart och 
mängd att akutsjukhusen varslar upp emot tusen an-
ställda främst läkare och sjuksköterskor. I budgeten inför 
2020 ville Socialdemokraterna se ett räddningspaket på 
en halv miljard kronor för att rädda patientsäkerhet och 
sjukvård. Det röstades ner.

I Stockholmsregionen har införts ”vårdval” inom ett stort 
antal områden. Långt fl er områden än i någon annan av 
Sveriges regioner. Det innebär rätt för sjukvårdsföretag 
att fritt att starta verksamhet som sedan ska konkurrera 
om patienterna. De får också fri rätt att fakturera Re-
gionen dvs oss skattebetalare. Att sjukvården är lönsam 
ur företagarens synvinkel garanterar tyvärr inte alls att 
den är den bästa ur patienternas synvinkel – eller för den 
delen skattebetalarnas, säger Aida, som vill att varje skat-
tekrona ska vägas på guldvåg.

– Nya Karolinska har ju tyvärr blivit en symbol för den ha-
vererade sjukvården. Jag tror säkert att ambitionerna var 
rätt – man ville bygga en god sjukvård och investera men 
man tappade totalt kontrollen över processen och fram-
för allt över hur våra skattekronor används. Man ser att 
patienter och personalen kommer i kläm. Det här måste 
få ett stopp. 

– Det är dags att Moderaterna tar sitt ansvar. De har styrt 
i 14 år, men skyller alla problem på regeringen, oppositio-
nen eller tjänstemännen. Men vad gör de egentligen hela 
dagarna om de inte har något ansvar?

Aida Hadzialic. Foto AiP

Vem är Aida Hadzialic?
Hon är född 1987 i Foca; Bosnien-Hercegovina i dåvarande Jugo-
slavien. När Aida var fem år, fl ydde hon med sin bosniska familj 
undan inbördeskriget. Efter en tid på  fl yktingförläggning  fl yttade 
familjen till Halmstad. När Aida var klar med studenten 2006 bör-
jade hon studera juridik i Lund och tog examen 2010. 2014 var det 
dags för Handelshögskolan i Stockholm. 

Hon gick med i SSU som 16-åring. 2010 blev hon vid 23 års ålder 
kommunråd i Halmstad. 2014 – augusti 2016 var hon statsråd 
i Utbildningsdepartementet med ansvar för gymnasie- och kun-
skapslyftsfrågor. Aida var då bara 27 år och blev Sveriges yngsta 
statsråd genom tiderna. 

I september utsågs hon till fi nansregionråd (i opposition) i Region 
Stockholm. 
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Arne Närström är oppositionsråd sedan 2009

– Jag är glad över det lag vi går fram med inför valet i 
år. Vi har nya ordförandekandidater till majoriteten av 
nämnderna. Jag har stort förtroende för dem och kän-
ner också att min långa erfarenhet som oppositionsråd 
kommer att vara en tillgång både för vårt parti och för 
hela kommunens utveckling. En bra mix.

– Fyra år framåt innebär nya utmaningar. Jag gillar stads-
byggnad och efter en lång period när inte så mycket hänt 
i våra gamla centrum har vi nu Rönninge Centrum klart 
för den sista inflyttningsomgången. Kvarteret Vitsippan 
stod klart under 2021 och Södra Hallsta är på gång. 

– Det största är ändå utbyggnaden av Salems stadskärna 
som kommer i gång under nästa mandatperiod. Det nya 
medborgarhuset ska inrymma ett nytt kommunkontor 
liksom lokaler för kultur och gemenskap. Där vill jag vara 

med och se till att vi får en ny attraktiv samlingsplats 
för salemborna. Arbetsmiljön för de kommunanställda 
tjänstemännen måste bli bra och effektiva IT-system ska 
stötta dem. Det gäller förstås redan nu.

– Vi Socialdemokrater har hela tiden strävat efter en bra 
blandning av hyresrätter och bostadsrätter och vårt mål 
med 50% av varje kommer att bli verklighet även i om-
daningen av Salem Centrum.

– Inför valet i september kandiderar jag också till Region-
fullmäktige, det som förr kallades Landstinget, där finns 
mycket stora utmaningar, för att inte säga problem, ett 
majoritetsskifte MÅSTE till! Sjukvården och kollektivtrafi-
ken kräver mer än privatisering för att fungera! 

Arne är uppvuxen i Salem och har både föräldrar, barn 
och svärmor boende i kommunen. Drömmer om solske-
net på Kap Verdeöarna.



Katarina Larsson, Barn- och utbildningsnämnd

Är ganska ny i Salempolitiken, hon har suttit med i 
Barn- och utbildningsnämnden sedan 2018. Nu tar 
hon ett kliv framåt som ordförandekandidat i samma 
nämnd.

– Jag har ett samhällsintresse och vill bidra där jag kan. 
Så när våra två barn nu börjar bli i den ålder då för-
äldrarna kan få lite andrum ser jag fram emot det här 
uppdraget. Jag kommer att fortsätta driva de frågor vi 
Socialdemokrater gjort hittills. Vi vill att alla elever ska 
få de förutsättningar som krävs för att de ska trivas i 
skolan och lyckas med sina studier. En bra förskola och 
skola är ju grundläggande för barns förutsättningar i 
livet.

– Socialdemokraterna har sett till att skolor som har 
elever som inte kommer från lika studiemotiverade hem 
som andra får mer resurser. Salems kommuns samman-
tagna skolresultat har på så sätt ökat – utan sänkta re-
sultat på någon skola. Vi har fått gehör även i 2022 års 
budget för det systemet och vi kommer att göra allt vi 
kan för att det ska fortsätta.

– I Södra Hallsta, den nya stadsdel som ska byggas vid 
infarten till Rönninge, ingår en förskola. Jag tror att den 
bäst drivs i egen regi. Alla resurser går då till förskolan 
som kan ge god omsorg och bästa utveckling för varje 
barn. 

– Vi Socialdemokrater har under lång tid yrkat på sänkt 
avgift i kulturskolan och jag är glad att vi fått det genom-
fört. I förlängningen vore det intressant att se en utveck-
ling av kulturskolan så att fler barn får tillgång till en verk-
samhet som berikar dem och ger en meningsfull fritid.

– Under den kommande valperioden kommer en helt 
nybyggd skola stå klar i Fågelsången nära Salem Cen-
trum. Det var länge sedan det skedde i Salems Kom-
mun och en härlig utmaning är att få den att fungera 
på bästa vis.
 
Katarina har bott med familjen i villa i Rönninge i sju år. 
Hon kom hit från Stockholm men är uppväxt i Sörm-
land. Jobbar på IT-enheten på en av storbankerna. Ka-
tarina kopplar gärna av med god bok och har hon blivit 
sittandes för länge så gäller en joggingrunda. 

Andreas Dahl, Socialnämnden 

– Jag engagerade mig politiskt redan 1995 i samband 
med EG-omröstningen. Till Salem kom jag 2004. Under 
några år valde jag att lämna politiken men är nu tillbaka 
med full kraft. Sociala frågor har alltid intresserat mig. 

Att vara gruppledare eller förhoppningsvis ordförande 
i Socialnämnden är ett uppdrag jag ser fram emot. Där 
finns områden där vi Socialdemokrater gör skillnad. 

– De som jobbar i hemtjänst och äldrevård har dragit 
ett stort lass under coronatiden och det har visat sig att 
förbättringsområden inte saknas. Man ska kunna försör-
ja sig och därför ska det finnas rätt att jobba heltid om 
man vill. En fast vikariepool är också ett behov som skul-
le betyda mycket för verksamhetens kvalitet. 

– Socialförvaltningen i Salem tackade nej till pengar från 
regeringen som var öronmärkta för utbildning av personal 
i äldrevården – med skälet att det inte behövs! Självklart 

Nya skolan i Fågelsången växer fram.

Ina och Marie har slitit hårt i hemtjänsten under pandemin. 
De anser att mer utbildning ger bättre kvalitet i jobbet.



är kompetensutveckling aldrig bortkastat. Kanske någon 
behöver förbättra sin svenska och någon annan bredda 
sin kunskap för att kunna ingå i en fast vikariepool. Att bli 
utbildad undersköterska är bra.

– Försörjningsstöd är en trygghet för den som kommit i 
en situation där förmågan eller möjligheten att själv kla-
ra av sin försörjning inte finns. Det ska vara humant och 
stötta så att man kommer vidare i arbete eller utbild-
ning. Den är också en lagstadgad rätt som kan komma 
att kosta en del extra i dessa för många svåra tider. Om 
budgetanslaget inte räcker är det viktigt att inte just so-
cialförvaltningens verksamhet måste ta hela smällen. Att
underbudgetera för försörjningsstöd är ett fult sätt att 
dra ner på verksamhet för de svagaste medborgarna.
 
Andreas jobbar som verksamhetsutvecklare i Södertälje 
kommun och driver eget företag. Bor i radhus, har fru, 
tre tonårsbarn och fyra hundar. Gillar att träna med hun-
darna och jaga. 
 
Att bli riksdagsledamot är en dröm där första steget är 
taget i år. Han finns på en riksdagslista men den extrema 
jordskredsseger som krävs för att bli invald kanske gör 
att det inte sker just i år. 

Björn Wivallius, Kultur och Fritidsnämnd 

– Jag fortsätter som ordförandekandidat till Kultur och 
fritidsnämnden. Det är stimulerande även om drömmen 
om en föreningsplats inklusive en hall som ger plats för 
musik, dans, teater och idrott har fått skjutas på framti-
den när pengarna gått åt till annat.

  
Vad händer efter Murgrönan? 
– De närmaste åren innebär planering av Salems nya 
medborgarhus. Vi Socialdemokrater är mycket angeläg-
na om att det blir en plats som är öppen där alla salem-
bor kan trivas och ta del av kultur och finna aktiviteter 

som passar dem. Modernt bibliotek, samlingslokaler, 
en yta för konstutställningar för Salems konstnärer och 
skolor, en scen som kan ge föreställningar och konserter 
skulle även kunna ge förutsättningar för en teatergrupp. 
Salem borde inte fortsätta i bottenligan av kommuner-
nas kulturbudgetering. Vi bör kunna satsa minst lika 
mycket på kultur som resten av Södertörnskommunerna 
gör. 
    
– Idrotten är viktig – alla behöver röra på sig för att hålla 
hälsan vid liv, inte minst barn och ungdomar. Vi ska inte 
fortsätta att tappa bort aktiva barn som vuxit upp till 
tonåringar. Alla drivs inte av en vinnarskalle – möjlighe-
ten att få ”leka” fotboll eller annan sport måste också få 
finnas och bör utvecklas.

Björn är till vardags kompetensutvecklare på Skanska. 
Han är uppvuxen i Salem och såg under högstadiet ishal-
len växa fram utanför fönstret på Säbyskolan.

Leo Kadriu, Bygg- och Miljönämnden

Leo är yngst i gänget, ännu inte trettio, men har redan 
hunnit med tio år i politiken samtidigt som han läst juri-
dik och blivit advokat.

– Bygg- och Miljönämnden är intressant för den omfat-
tar en så stor del av det som är kommunens myndighets-
verksamhet alltifrån från bygglov till livsmedelshygien. 
Miljöarbetet får allt större vikt vilket gör arbetet alltmer 
meningsfullt. Både Uttran och Flaten behöver tillsyn för 
att friskna till.

– Jag är uppväxt i Salem, men föddes på en flyktingför-
läggning. Föräldrar och tre syskon flydde från Kosovo 
och hamnade i Sverige. Kosovo var en del av forna Ju-
goslavien och när det föll samman resulterade det i krig 
och etnisk rensning. 1994, när jag var några månader 
fick familjen permanent uppehållstillstånd och kom till 
Salem.
 
– Jag arbetar nu på en advokatbyrå i Stockholm och bor 
i radhus i Salem. Min fritid ägnar jag åt vänner och fa-
milj. Jag spelar fotboll i det lokala fotbollslaget, tränar på 
i det lokala gymmet, röker en del vattenpipa och spelar 
Pokémon på mobiltelefonen.

Murgrönan idag. Vad kommer sen?



Jag är ordförande i Socialdemokraterna i Salem sedan 
två år tillbaka och ser fram emot att årets valrörelse ska 
dra i gång. Valrörelsen får mig att ta fram mitt allra bäs-
ta. Jag vill berätta vad vi vill med vår politik och att få ta 
del av vad medborgarna vill med Salems kommun.

– Min ambition är att stärka den socialdemokratiska 
politiken i Salem, att efter ett mångårigt borgerligt styre 
ta krafttag för att visa vad vi socialdemokrater vill åstad-
komma. Det ska ske genom att vi visar på konkreta för-
slag och idéer som kommer att göra skillnad för ”vanligt 
folk”.

En vanlig tanke är att Salem är en välskött kommun, 
men vi kan göra den ännu bättre för ännu flera. 

– Jag vill också skapa en öppen dialog där det är lätt att
skapa goda samtal, oavsett vilket parti man röstar på.
Partiet ska inte vara navelskådande utan öppet och dy-
namiskt. Om flera är med och tycker så blir det bättre.

– Jag är så otroligt stolt över att få Magdalena Anders-
son som partiledare och statsminister. Hon är en kunnig, 
skicklig och erfaren politiker och vass i debatter. För 
många kvinnor, oavsett politisk tillhörighet, är hon en 
förebild.

Förslagen i den socialdemokratiska politiken innehåller 
många viktiga delar för att skapa ett bättre samhäl-
le; som att skapa fler och trygga arbetsplatser, stoppa 
vinster i välfärden, bekämpa våld och kriminalitet i alla 
former, fram för allt genom att bekämpa kriminalitetens 
orsaker. Det känns heltäckande och ambitiöst.

Därför är jag Socialdemokrat: 
– Jag är uppvuxen i ett arbetarhem med politiskt aktiva
familjemedlemmar. Som socialarbetare i över 30 år jag 
danad i tanken om alla människors lika värde. För mig är 
den socialdemokratiska ideologin och solidaritetsbegrep-
pet så centralt för vilket samhälle jag anser att vi ska ha. 
Jag vill verka mot segregation inom alla områden.

Berit är finlandssvensk men flyttade till Sverige från Fin-
land redan 1977. Är stolt över den akademiska utbild-
ning hon fått i Sverige. Är både mormor och farmor, tre 
barnbarn. Gillar att läsa – allt från ”Hemtjänstmaffian” 
till ”Adrenalina” – en av böckerna om Zlatan. Trädgård, 
blommor och inredning är också av intresse.

Berit Heidenfors ordförande i Socialdemokraterna i Salem.

Ordföranden har ordet:

 Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge 
E-post: info.sapsalem@telia.com 

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

Gå och Rösta!

Den 26 maj är det val till Europa parlamentet. 
Då har du möjlighet att säga ditt. Mycket står på 
spel, hot måste vändas till möjligheter.

Ja, just du. Du kan påverka. Genom att rösta.

Då du röstar i valet till Europaparlamentet väljer 
du vem som ska påverka framtiden och vardagen 
för dig och nästan 500 miljoner medeuropéer.
Om inte du bryr dig kommer någon annan att göra
det – och bestämma vem som ska vara din företrä- 
dare i EU:s enda direktvalda församling.
Ett lågt valdeltagande kan öppna för extrempartier.
De valda ledamöterna formar Europas framtid 
under de kommande fem åren. 
Se till att du får det Europa du vill ha.

Din röst är viktig!

Var och när du kan rösta den 26 maj framgår av Ditt röstkort.

Du kan också förtidsrösta redan från den 8 maj i Murgrönans foajé i Salem Centrum de tider 
biblioteket är öppet samt söndagarna 19 maj och 26 maj10.00-15.00. 

I villa Skönvik i Rönninge är det öppet för förtidsröstning söndag 19 maj 10.00-14.00 och måndag 
20 maj, onsdag 22 maj och fredag 24 maj 13.00-18.00.

Du som tycker det är dags att engagera dig och göra en insats, 
eller bara stödja vår politik, hör av dig.

Alla som delar våra värderingar är välkomna som medlemmar.


