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Är moderaterna ute och cyklar?
Världsekonomin
på tomgång,
Salem tappar
5 % av skatte-
intäkterna.

Vi ställer tio
frågor till
kommunalrådet.

Skattehöjning och sparpaket

Vi moderater är fast beslutna
att ta ansvar för Europas
ekonomi för att ta oss ur krisen.
Klimatpolitik och brottsbekämp-
ning är andra viktiga frågor för
oss i EU-valet 7 juni.

Tid för ansvar i EUP-valet

MUF Salem har startat sid 4

Läs mer på sid 3



� Förhindrat att arbetslösheten har bitit sig fast
och utformat en strategi för nya jobb.
Öppna marknader, trygghet i omställning och bättre möjlig-
heter för små företag att växa är viktiga element i detta.

� Upprätthållit stabila statsfinanser.
EU behöver starka statsfinanser, ansvarsfulla regeringar och
koordinerade krisåtgärder. En välfungerande eurozon, med
respekt för stabilitets- och tillväxtspaktens regler, är ett vik-
tigt verktyg för att uppnå detta. För ekonomier som är satta
under särskild hård press behövs en gemensam EU-strategi
för vilka åtgärder som behövs.

� Respekterat den svenska modellen.
Vi slår vakt om den svenska modellen och
varje lands rätt att välja sin arbetsmarknad.

� En global klimatpolitik på plats.
Vi vill minska EU:s koldioxidutsläpp med minst 30 procent
till 2020 oavsett om ett internationellt avtal nås eller inte.

� Minskat EU:s beroende av fossila bränslen.
Vi vill ha en gemensam europeisk energimarknad med större
produktion av utsläppssnål och förnybar energi. Miljövänlig
svensk el kan underlätta för andra länder att minska sin
användning av gas och olja.

� Förbättrat Östersjöns havsmiljö.
Östersjön behöver en ny gemensam förvaltningsstrategi, för
säkrare sjöfart och bättre havsmiljö. Fisket i Östersjön behö-
ver ett system med individuellt överförbara fiskekvoter i
syfte att få bukt med utfiskningen och svartfisket.

� Stärkt det europeiska polissamarbetet.
Förbättrat samarbetet mot trafficking.
En tuffare politik mot narkotikan.
Förbättrat brottsoffrens rättigheter.

� Stärkt integriteten och rättsäkerheten på
Internet.
Utvecklat en gemensam europeisk asyl- och migrations-
politik.

� Underlättat för arbetskraftsinvandring.

� Minst 30 medlemsstater.
EU:s utvidgning har varit framgångsrik och säkrat freden.
Den har också påskyndat demokratiska reformer och varit
betydelsefull för att skapa tillväxt och välstånd.

� En bättre budget med bättre kontroll över
utgifterna.
Då ska Sveriges medlemsavgift kunna minskas.

� Möjliggjort att söka sjukvård i hela Europa.
Patienter ska, precis som läkare och sjuksköterskor, kunna
röra sig över gränserna, utan att det är för dyrt eller krång-
ligt. Därför vill vi genomföra förslaget om patientrörlighet
utan krångel eller dröjsmål.
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EU-valet
”Tid för ansvar”

Moderaternas toppkandidater till Europarlamentet: Susanna Haby, Anna Ibrisagic, Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
och Hans Wallmark.

Med moderat ledarskap i Europaparlamentet kommer vi att verka för
att EU vid slutet av mandatperioden har:

Ett stort grattis till Nytorpsskolan
och klass 5A för finalplatsen
i ”Vi i femman”!



Vad har hänt med Salems
ekonomi?
Den djupaste konjuntkursvackan i mannaminne medför hög
arbetslöshet och därmed drastiskt minskade skatteintäkter för
Sveriges kommuner. Salems kommun tappar nära 5 % av
intäkterna fr o m i år. Då måste man ta tag i situationen och
inte bara sitta och vänta på bättre tider.

Har Salem så hög
arbetslöshet?
Nej, Salem har lägre
arbetslöshet än de flesta
kommuner (Salem 3%,
Stockholms län 3,7%,
riket 5,6%, april 2009).
Men genom skatteutjäm-
ningssystemet delar alla
Sveriges kommuner i
stort sett lika på bördan.
Alla har liknande ekono-
miska problem att brottas
med. Vi kommer inte att
bli ensamna om att höja
skatten.

Vilken strategi har
ni valt?
Bristen i budgeten för
2010 och 2011 är om-
kring 40 milj kr respekti-
ve år. Inom den borgerli-
ga majoriteten har vi god-
känt ett sparprogram på
18 milj kr, varav 5 milj kr
redan i år. Sedan tycker vi
inte att en övergående lågkonjunktur ska behöva leda till stora
försämringar av den service som Salems kommun är känd för.
Därför väljer vi att täcka den brist som återstår genom en
skattehöjning. Intäkter från vissa tomtförsäljningar kan för-
bättra läget till viss del. Skattehöjningen görs inför 2010 för
att även täcka behovet 2011.

När konjunkturen förbättras hoppas vi kunna återbetala
delar av skattehöjningen som vi nu tar ut.

Får en moderatledd kommun höja skatten?
Det finns inget parti som har en politik som kan klara ut ett
sådant plötsligt fall i världsekonomin som vi nu upplever. Vi
vill heller inte äventyra kommunens långsiktiga ekonomi
genom att bara avvakta. Vi har tidigare, 2004, varit tvungna
att höja skatten med 80 öre för att klara tunga, strukturella
kostnadsökningar, vi har också återbetalat en del av den höj-
ningen när vi sänkte skatten 2006 med 23 öre.
Vi har – inom den borgerliga majoriteten och den modera-

ta fullmäktigegruppen - fört djupa diskussioner om ekonomin
och hur kommuninvånarna ser på skatten och servicen. Vi tror
att den avvägning vi nu gjort står i samklang med hur salem-
borna upplever läget.

Varför måste Salem höja skatten?
Tio frågor till Lennart Kalderén, Salems kommunalråd
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Vad innebär en skattehöjning
i kronor och ören?
En skattehöjning på 50 öre till en krona (per intjänad hundra-
lapp) motsvarar mellan 2400 och 4800 kronor per år för ett
hushåll med två inkomsttagare med total inkomst på 40 000 kr
per månad.

Vilka drabbas av
besparingsprogram-
met?
Sparprogrammet omfattar
hela den kommunala
verksamheten. Hälften av
besparingarna ligger på
Barn- och Utbildnings-
nämnden (som har nära
60 % av budgeten). Det
blir sänkning av ”elev-
pengen” (anslag per elev)
till grundskolorna och till
gymnasiet. En del vakan-
ser dras in. Det blir
begränsade besparingar
på förskolan samt inom
äldreomsorgen. Även den
tekniska sidan får dra sitt
strå till stacken, liksom
att vi minskar antalet
sammanträden i fullmäk-
tige. En allmän översyn
av administrationen görs
också.

Hur går det med kvalitén i skola, vård och
omsorg?
En viss minskning av personalen påverkar naturligtvis kvali-
tén. Men man ska komma ihåg att Salem ligger bra till när vi
jämför personaltätheten med andra kommuner. Vi är tvåa på
Södertörn när det gäller grundskolan. Förskolan har högst per-
sonaltäthet på Södertörn. Inom särskilda boenden ligger vi
avsevärt över genomsnittet i Stockholms län.

Kan man inte spara på annat?
Besparingarna gäller allmänt, men de stora anslagen inom
kommunal verksamhet är personalkostnader. Det svåra kon-
junkturfallet ger oss inget val. Det är inte rimligt att bara
skicka räkningen vidare till skattebetalarna.

En avslutande fråga:
Hur känns det som moderat att föreslå
skattehöjning?
Det känns givetvis roligare att sänka skatten men här handlar
det också om att ta ansvar i en svår situation. Inom
Moderaterna och den borgerliga majoriteten har vi varit eniga
om analysen och den strategi vi nu föreslår. Har man väl kom-
mit så långt så känns det bättre.

"När kommunen tappar 5% av intäkterna
måste man ta ansvar för situationen och
inte sitta och vänta på bättre tider."

Läs mer i ”Aktuellt” på www.salem.se



Moderata Samlingspartiet i Salem
Tel: 08 532 598 06
Ansvarig utgivare: Lennart Kalderén
Redaktionen i övrigt:
Ewa-Lena Rasmusson

H E M S I D A :
www.moderaterna.net/salem
E - P O S T :
salem@moderat.se
B L O G G :
www.kalderen.info
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Salems kommun
behöver lokaler för
att ordna stödboende
för personer med
autism. Ett flertal
olika platser har
undersökts, såväl
nybyggen som
befintliga hus.
Kommunens intresse föll på Prästgården (Vilhelmsdalsvägen)
och en förhandling inleddes med Salems församling.
Allt färre kyrkoherdar i landet vill bo i de prästgårdar som
funnits i urminnes tider. Detsamma har gällt i Salem.
Förhandlingarna med Salems församling har varit ingående, ett
antal värderingar har också gjorts. Diskussionen har varit livlig
inom de politiska lägren i Salems församling om fastigheten
skulle säljas eller ej. Kyrkofullmäktige har dock beslutat god-
känna att Prästgården säljs till kommunen för 4,8 miljoner kro-
nor. Dessutom finns ett avtal om att dela lika på eventuell
exploateringsvinst om delar av tomten fick avstyckas.
I kyrkofullmäktige röstade M, C och KD för, FISK
(Folkpartiet i Svenska kyrkan) och partiet ”Med kyrkan i
tiden i Salems församling” röstade emot, S deltog inte i
beslutet. Salems kommuns fullmäktige har också godkänt
överlåtelseavtalet. Det beslutet var enhälligt.
Prästgården kommer att kunna inrymma fem lägenheter.
Ombyggnationen ska stå klar 2010.

Kommunstyrelsen
har beslutat att den
vidare planeringen
av Rönninge cen-
trums ombyggnad
ska baseras på alter-
nativ 3 från
Södergruppen.
Idéskissen var det
alternativ som innehåller det lägsta antalet nya lägenheter
(omkring 100) av arkitektförslagen. Förslaget beskriver också
en smal märkesbyggnad i form av ett torn på upp till tio
våningar. Projektet Rönninge centrum är ett samarbete mellan
Salems kommun och SMÅAAB.
- Nu har vi ett bra arkitektunderlag och en bred politisk enig-
het. Det blir en spännande planering, inte minst när det gäller
det nya "tornet" och harmoniseringen med det gamla
Centralhuset, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart
Kalderén (M). Hur högt tornet ska bli är viktigt för den fort-
satta processen.
Närmast ska en förstudie göras som kompletteras med en
handelsutredning för hela kommunen där Salems centrum
och Rönninge centrum står i fokus. Det blir också en särskild
parkeringsutredning. Busstorgets framtida storlek och läge
(befintligt eller längre österut) ska också specialstuderas.
Förstudien och utredningarna görs i år. Om enigheten består
är inte byggstarten alltför avlägsen.

Delmon Haffo är en 17-årig Rönningebo som tagit initiativ
till att starta en MUF-förening i Salem. MUF Salem
(MUF läses Moderata Ungdomsförbundet) har ett trettiotal
medlemmar. Delmon har bott i kommunen hela sitt liv och
går samhällsekonomiska programmet på St Ragnhilds
gymnasium i Södertälje. Fotboll är det främsta fritids-
intresset, förutom kompisar och politik.

Vilken fråga är viktigast för dig som MUF:are?
– Det är helt oacceptabelt med en ungdomsarbetslöshet på
25% för mig som MUF:are, säger Delmon.
Arbetsgivaravgifterna för att anställa ungdomar upptill 25
borde sänkas. Detta gör så klart att även fler unga kan få fler
jobb. Därför behövs MUF: för att påverka ur ungdomars syn-
vinkel.
– MUF driver frågan om att slopa turordningsreglerna i Lagen
om anställningsskydd d v s den som är sist in ska inte åka
först ut på arbetsplatsen vid uppsägningar. Vi tror också det
vore bra om man kunde sänka ingångslönerna i kollektivavta-
len som gör att tiotusentals ungdomar i dag hamnar utanför
arbetsmarknaden eftersom det helt enkelt blir för dyrt att

anställa för företa-
gen. Hellre en fot in
på arbetsmarknaden
än båda utanför.

Finns det någon
”käpphästfråga”
för Salems kom-
mun, tycker du?
– Ungdomsin-
flytandet i en kom-
mun är väldigt vik-
tigt. Ungdomar
måste få mer inflytande i samhället och i skolan. MUF abeter
för att ungdomar ska få vara med och bestämma i skolan till-
sammans med lärare och rektor. Vi stöttar ungdomar som vill
engagera sig och vill vara med och påverka sin vardag.

Vill du gå med i MUF Salem?
Maila till Delmon Haffo på delmon.haffo@moderat.se.
Du kan också gå in på www.muf.se eller SMS:a till 72550
och skriva MUF MEDLEM och sedan registrera dig på hem-
sidan. SMS:et kostar 40 kr som blir din medlemsavgift.

MUF Salem har startat

Delmon Haffo, MUF Salem

Kommunen köper
Prästgården

Första steget för
Rönninge centrum


