Alltid ta ansvar
Salem växer och investeringar krävs bland annat för utvecklingen av Salems stadskärna med ett nytt
medborgarhus. Fågelsångens skola kommer att stå färdig inom perioden. Simhallen behöver
upprustas eller ersättas. Socialdemokraterna fortsätter som tidigare att driva på utvecklingen.
Skola och förskola
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.
Att våra elever känner sig trygga och sedda i skolan är en förutsättning för att de ska nå goda resultat.
Vi vill att man utreder en organisation som tillhandahåller fasta vikarier även i skolan .Alla skolor ska
vara lika bra i Salem.
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 kräver 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.
Vi tillför 16 Mkr i investeringsbudgeten till en ny förskola som drivs i egen regi och i egna lokaler.
Kulturskolan
Att kunna utöva kultur är en stor glädje för våra unga och ger dem tillfälle att utvecklas. Kulturskolan
har numera rimliga avgifter och det är dags att gå vidare med att utveckla utbud och kvalité.
Kulturskolans lokaler ska få ny ventilation.
Klimat och miljö
Bra mat en klimatsatsning
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, utveckla metoder för minskat matsvinn och
utbilda personal. Dvs 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.
2023 600 kkr
2024 200 kkr
Närmiljö
Arbetet med att se till att vår närmiljö hålls öppen och inbjudande ska fortsätta liksom upprustning
och underhåll av kommunens fastigheter.
Vård och omsorg
För brukarna är kontinuitet viktigt, de bör i all möjlig mån mötas av välkända personer från sin
hemtjänst. Fasta vikarier skapar trygghet för personal och brukare. Vi ska därför tillsätta ett projekt
med syftet att utreda och pröva fasta vikarier.
Rätt till heltid för all personal inom vård och omsorg är en viktig fråga.
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 särskilt 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
2023 500 kkr
2024 500 kkr
2025 500 kkr
Kvinnojour/mansjour
Socialtjänsten har i uppgift att stödja personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Det kan till
exempel vara kvinnor som blir slagna av män, män som blir slagna av kvinnor, våld i samkönade
relationer eller barn som bevittnat våld eller själva blir utsatta för våld.
Våld i nära relationer är ingen privatsak, det är ett brott och ett allvarligt folkhälsoproblem.
Det ska finnas hjälp att få om man lever med våld i sin relation. Den får inte vara svår att nå.
Vi tillsätter medel för att utveckla tillgänglighet och kompetens inom detta område. Det är självklart
för oss och kommunens förvaltningar att samarbete med de organisationer som verkar inom detta
område ska ske.
Nämnderna och förvaltningarna ska samverka med civilsamhällets olika föreningar och NGOs.
Exempelvis finns många goda aktörer inom barn och ungdoms verksamhetsområden. Ett exempel kan
vara BRIS hjälptelefon som nyttjas av barn och unga i Salem. Förvaltningarna ska självklart ha
samarbete med samhällets goda krafter och det ska ingå i uppdragen till förvaltningarna att bidra
både med personal och ekonomiska förutsättningar för detta.

Ks förfogande

2023 1000 kkr
2024 1000 kkr
2025 1000 kkr
Attraktiv arbetsgivare
Vi Socialdemokrater ska 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.
För att vara en modern kommun som kan tackla dagens behov krävs ständig utveckling av vår
personal.
HBTQ- frågor hamnar högt på agendan. Att kunna känna sig välkommen och mottagen på ett korrekt
sätt i alla kommunens verksamheter. Detta för att ALLA ska känna sig trygga i Salem, även de som
identifierar sig utanför den heteronoma normen. Att vara homo-, bi-, transsexuell och Queer är man
årets alla dagar, inte en dag om året. RFSU tillhandahåller certifiering i dessa frågor. Vi ska avsätta
medel för att personal inom skolan och socialförvaltningen kan erhålla sådan certifiering.
Även inom demensvården pågår en snabb utveckling. Här krävs också utbildning av berörda.
Rätt till heltid
Den som vill jobba heltid ska också få göra det, man ska kunna leva på sin lön. Det gäller såväl
omsorgspersonal, skolpersonal som administrativ personal.
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 ITsystem. Pandemin har aktualiserat nya arbetsformer bland annat behovet att kunna arbeta
hemifrån. Detta bör utvecklas ytterligare och medel avsätts i budget. Vi bör satsa på att
utveckla Salems IT-system så att säkerhet, effektivitet och trivsel ökar.
Kontakten med medborgarna ska också utvecklas. Mer utvecklat IT-stöd inom Bygg och
Miljöområdet vad gäller detaljplaner kan minska behovet av överklagningar.
Kostnad 2023 1000 kkr
Investeringsbudget
Modellen med fastighetsstrategi och långsiktiga investeringar är utmärkt. 30 miljoner per år är en
utmärkt början, vi ser fram emot arbetet med att utveckla våra fastigheter.
Utöver de satsningar som finns i majoritetens budget vill vi lägga pengar på ny förskolebyggnad i
Södra Hallsta till en kostnad av 16 miljoner under planperioden.
Summerat
minskat överskott med
2023 5100 kkr
2024 3200 kkr
2025 3000 kkr

Överskott
2023
2024
2025

12013 kkr
14503 kkr
9156 kkr

1%
1,2%
0,75%

