Vårt Salem kan bättre.
Anderas Dahl, Berit Heidenfors och Arne Närström.

Din röst är viktig den 11 september. Partier har olika grundvärderingar. Vilka värderingar vill du
ska styra landet?
Vi Socialdemokrater vill fortsätta att forma ett demokratiskt samhälle där alla människor är lika
värda och har lika rättigheter och skyldigheter. Vi tror på ett starkt samhälle. Alla ska känna sig
trygga. Klyftorna ska minska och brottsligheten bort.
Vi vill fortsätta styra landet och har en mycket kompetent statsministerkandidat.
Sjukvården och lokaltrafiken styrs av region Stockholm som haft högermajoritet i sexton år.
Privatisering, slöseri och felprioriteringar i vården måste äntligen få ett stopp.
Socialdemokraternas program för Salems kommun hittar du på följande sidor.

Glöm inte bort att rösta – din röst är viktig.
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Vårt Salem kan bättre.
En skola för alla.
Vi ska se till att:
• Få fler vuxna i skolan.
• Utveckla lovskolan så att alla
elever får möjlighet att nå kunskapsmålen.
• Införa frukost i skolan. Mätta
barn lär sig lättare.
• Den planerade förskolan i Södra
Hallsta drivs av kommunen.

Trygghet skapar vi
tillsammans.
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• Lärarna kan lägga mer tid på undervisning och mindre på administration.

Arne Närström.

• Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

Trygg nära vård
Vi ska påverka regionen för att få:
• Distriktssköterska till Rönninge.
• Lättakut på vårdcentralen med
utökade öppettider.
Ett nytt Salem Centrum
Jag ser fram emot:

Stävja våldet

Vi ska se till att:

• Flera nya klimatanpassade bostäder i Salem Centrum och ett
nytt spännande medborgarhus.
Planeringen pågår och jag hoppas vi alla ska kunna se resultat
inom denna valperiod.

• Stötta samarbete mellan nattvandrare, polis, lokala företag,
socialtjänst och föreningsliv i det
förebyggande arbetet.

• Fågelsångens skola med sin eleganta runda arkitektur växer
fram och ska tas i bruk redan
nästa år.

Poliser och lagstiftning är mycket
viktigt, men kommunen har också
en central roll.

– Vi ska ta tillbaka kontrollen över skolan, vården och omsorgen till skattebetalarna. Välfärden är ingen marknadsplats för riskkapitalister, säger
Arne Närström, som kandiderar till
ordförandeposten i Kommunstyrelsen
dvs som nytt kommunalråd.

• Utveckla Salems arbete mot våld
i nära relationer.
• Ge kvinnojourerna långsiktiga
förutsättningar för sitt jobb.
• Göra regelbundna trygghetsvandringar tillsammans med
Salemsborna och med fokus på
platser som känns otrygga.

Minska klimatförändringarna.
Leutrim Kadriu.
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– Vad kan en liten kommun göra i en så stor fråga?
Ganska mycket faktiskt menar Leutrim som kandiderar till ordförande i Bygg- och Miljönämnden
Vi ska se till att:
• En lokal handlingsplan och budget görs för att säkra att kommunens klimatmål nås.
• Alla inköp till kommunen är klimatsmarta. En central kostchef
har en viktig roll i detta.
• De bostäder vi bygger är klimat
smarta.
• Skapa ett näringslivspolitiskt program där klimatet har en central
roll.

• Avsätta pengar till utbildning i
klimatfrågor för kommunens anställda.
• Vi får fler turer på 745, 731 och
pendeltågen så fler kan åka kollektivt
• Kommunanställda kan ladda sin
bil på arbetsplatsen.

Björn Wivallius.

Andreas Dahl.

– En hög kvalitet på fritiden mår
alla bra av. Behoven ökar och vi
måste hänga med. Vi blir fler och
fler i Salem och behoven växer. Vi
vill inte vänta och se utan agera nu,
påpekar Björn kandidat till ordförandeposten för Kultur- och Fritidsnämnden.

– Vi ska hela tiden arbeta med att
förbättra kvaliteten både inom äldreomsorgen och inom individ och
familjehemsvården, säger Andreas

Vi ska se till att:
• Utveckla verksamheten i kulturskolan så att utbudet blir bredare och fler kan delta
• Öka tillgången på möteslokaler i
samråd med föreningslivet.
• Upprusta lekparker och elljusspår.
• Erbjuda skolbarn gratis lovaktiviteter.
• Ge hela föreningslivet tillgång till
planer och lokaler genom att ta
tillbaka driften till kommunen.
• Fritidsgården får mer resurser så
att de kan starta gårdar även i
Söderby och Rönninge.
• Om en renovering av simhallen
innebär höga kostnader och en
stängning i två år bör vi i stället
bygga en ny. Stängning slår för
hårt mot simundervisningen.
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Värdig omsorg.

Vi ska se till att:
• All omsorgspersonal ska ha
rätt till heltidsanställningar
och en dräglig arbetsmiljö.
• Alla över 90 år, utan prövning,
kan få ett äldreboende om de
själva vill.
• Medicinsk och språklig kompetens höjs ytterligare.
• Hemtjänsten får en fri kvot för
att uppfylla individuella behov
hos de äldre.
• Stärka våra kommunmedborgares rättigheter, skydd
och bemötande inklusive de
HBTQI + personer som är i
kontakt med kommunens service.

– Kommunens personal är viktiga. De måste trivas. Annars trivs
inte vi Salemsbor, säger Berit
som är ordförande för Socialdemokraterna i Salem.

Värna om
kommunens anställda
det gynnar
Salemsborna.
Berit Heidenfors.
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Fritiden är viktig.
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som kandiderar till ordförande i
Socialnämnden. Vi måste bli mer
öppna med de brister som finns,
så att vi kan arbeta mer aktivt
med att bli den bästa kommunen för våra medborgare

Vi ska se till att:
• Heltid blir en norm, inga anställningar ska utlysas som
deltid.
• Att alla anställda inom vården, omsorgen och förskolan får både arbetskläder och
skor.
• Få till en vikariepool för att få
kontinuitet i omsorgen.
• Införa en kompetensfond för
att ge anställda möjlighet att
förkovra sig.
• Utveckla friskvårdsbidraget.
• Utveckla arbetsmiljön i samverkan med de fackliga parterna.
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Birgitta Rönnblad, fullmäktigekandidat.

Katarina Larsson, kandidat till ordförandeposten i Barn- och utbildningsnämnden.

Agneta Sundkvist, fullmäktigekandidat.

– Jag vill att alla ska ha rätt till fast
läkare på sin vårdcentral. Det ska
dessutom vara lättare att lista sig
på den vårdcentral man vill gå till.

– I Salem ska vi ha en trygg skola
med elever och lärare som trivs och
utvecklas tillsammans och som sätter kunskap i fokus.

– Trygghet för oss i Salem är att
skattebetalarna tar kontrollen över
vård/omsorg och skola, inte riskkapitalister.
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Du som tycker
att det är dags att
engagera dig och
göra en insats,
eller bara stödja
vår politik,
hör av dig.

Emma Sörensen Stråle, fullmäktigekandidat.

Andreas Dahl, riksdagskandidat och
kandidat till ordförande i Socialnämnden i Salem.

– Jag vill arbeta för ett inkluderande
Salem där alla kan trivas och accepteras som de personligheter de är.
Skolan ligger mig också varmt om
hjärtat.

– Jag vill arbeta för kvalitet i omsorgen och för att alla medborgare ska
kunna känna trygghet och respekt
oavsett sexuell läggning.

Alla som delar
våra värderingar
är välkomna som
medlemmar.
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