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Kvalitetsmätningar för Salem och Södertörn Sid 3

"En klok
budget"
"En klok
budget"

De nya, moderata fritidspolitikerna Ewa-Lena Rasmusson och Roland Widlund med Lennart Kalderén till vänster.

Foto: Lena Seger

Salem ligger bra till i kvalitetsmätningarna. Därför har den
borgerliga majoriteten kunnat göra tuffa prioriteringar, men också
satsningar på bl a förskoleklasserna, skolmaten och underhållet av
gator och fastigheter. Vi är glada över att presentera en
budget med oförändrad skatt 2010.
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Äldreomsorgen
(SCB:s attitydundersökning)

Förskolor (kommunala), personaltäthet

Grundskolan, behöriga elever till
gymnasiet (över riksgenomsnittet)

Grundskolan, genomsnittligt meritvärde

Grundskolan, SALSA, avvikelse
(se även diagram, sid 4)

Grundskolan, lärartäthet

Kulturskolan, elever/invånare

Personal, låg sjukfrånvaro

Idrottshallar, kvm/1000 inv

Bibliotek, utlån/1000 inv

Lokaler, kapitalkostnader

Salem slipper skattehöjning
− men inget läge för ut(s)vävningar
När budgeten ska läggas prövas det politiska ledarskapet.
”Det kan aldrig vara en belastning att vårda ekonomin.
Jag anser att den borgerliga majoriteten har presenterat en
klok budget.” Det säger Lennart Kalderén, kommunalråd för
Moderaterna.

Skattehöjning hotade
Budgetarbetet bedrivs av de borger-
liga gruppledarna, tillsammans med
de ledande tjänstemännen, i Bud-
getberedningen. Det är ett tufft jobb
med försämrade prognoser, ökade
statliga krav som kostar pengar och
hårda prioriteringar i kampen för att
hålla skatten oförändrad.
I våras befarade den borgerliga

majoriteten att en skattehöjning
skulle bli nödvändig. Den globala
finanskrisen framkallade djupa
svackor och skatteintäkterna mins-
kade mycket kraftigt till 2010. Vi
tog då tag i ekonomin. Ett sparpro-
gram sattes i sjön med effekt redan
under 2009. Därmed ser kommunen
ut att nå ett plusresultat för 2009.

Läget förbättrades
Skatteprognoserna har ljusnat och
regeringen har ökat statsbidragen
med 11,5 miljoner till 2010. Därmed
klarar sig kommunen utan skattehöj-
ning 2010, resultatet blir + 7 miljo-
ner. För 2011 och 2012 är ekonomin
fortfarande bekymmersam. Resul-
taten visar på – 6,7 respektive -14,1
miljoner. Det är dock befogat att
räkna med en snabbare förbättring
av konjunkturen (och därmed skatte-
intäkterna) eller att regeringen ökar
statsbidragen även för dessa år.
Därmed kan man skönja solupp-

gången efter det här extrema kon-
junkturfallet.
Vi i majoriteten har satt igång ett

sparprogram som slutligen hamnar
på ca 15 miljoner kronor, därav 9
miljoner inom Barn- och Utbildning.
Det sparas bl a 3,5 miljoner på skol-
pengen till grundskolan. Dock har vi
gott samvete för kvalitén, eftersom
utgångsläget är att Salem har bäst
lärartäthet på Södertörn.
Vi har också stramat åt investe-

ringarna framöver. Kommunen lånar
till de flesta investeringsobjekt och
det är välmotiverat att bromsa inve-
steringarna, bl a då vi fortfarande
befinner oss i en djup lågkonjunktur.

Satsningar inom barn- och
utbildning och underhåll
När ekonomin förbättrats blev det
trots allt möjligt att göra ett par sats-
ningar i budgeten. Vi förstärker för-
skoleklasserna (6-åringar) med en
halv tjänst per klass. Dessutom kom-
mer barn i behov av särskilt stöd i
grundskolan att få ytterligare 0,5
miljoner. På moderat initiativ blir
det en översyn av skolmaten för att
alla skolor ska nå en hög nivå. För
att kunna höja underhållet av gator
och fastigheter görs en ordentlig
satsning i investeringsbudgeten,
drygt 21 mnkr under treårsperioden.

S – högsta skatten på i
Stockholms län?
S, V och Mp har lagt ett gemensamt
budgetalternativ. Oppositionen har
gjort det enkelt för sig. De drar nytta
av majoritetens tuffa prioriteringar
MEN tar sedan på sig spenderbyxor-
na. De rödgröna vill ge Salemborna
den högsta kommunalskatten i länet.
Skatten ska höjas* trots att arbets-
lösheten hotar att nå hela 12% .
Man kan också sätta frågetecken

för deras budgeteringsteknik. För
2011 räknar de med 4 miljoner i
intäkter som bara har täckning i (S)
egna prognoser. Trots att vi är mitt
inne i lågkonjunktur vill de lägga
pengar på att planera för en fullstor
friidrottsarena. Inom majoriteten har
det förts visionära idédiskussioner
om en idrottsplats vid Lövhagen,
men det är på längre sikt. Vi har
nyligen invigt konstgräset på Berga
bollplan. Idag, i ett trängt ekono-
miskt läge, när vi kommunpolitiker
måste slita för att få fram pengar till
kärnverksamheten, ger oppositionen
helt fel signal.

* S, Mp och V vill höja kommunal-
skatten till 20:40 per hundralapp
(borgerliga majoriteten vill behålla
19:90). I landstinget vill de höja
från 12:10 till 12:27.

Salems placering i jämförelse med övriga Södertörnskommuner

Foto: Vägverket/Mikael Ullén



Roland:
Jag vill kunna ändra, bevara och utveckla samhällsförhållanden. Genom politiken förmedlar man
värderingar som man anser vara bra och viktiga för samhället och då offrar man tid och arbete för
den sakens skull. Människor fungerar oftast själviskt, dvs. man vill ha maximal nytta av samhällets
gemensamma tillgångar. Världen förändras och vi med den och ju fler som är engagerade i hur man
vill ha sin vardag, är politiken ett ypperligt sätt att göra det på.
Det svåra att vara engagerad som fritidspolitiker kräver dock sin man, det tar tid att sätta sig in i

svåra frågor som kräver sakkunskap och samtidigt förstå spelreglerna.

Ewa-Lena:
Det fanns många frågor som jag undrade över som förälder speciellt när det gällde barnens värld
utanför hemmet och då främst förskola och skola. Jag kände att när barnen blir vuxna själva och
frågar och undrar om sin uppväxt och skolgång, vill jag kunna se dem i ögonen och säga att jag
gjorde precis allt som stod i min makt för att det skulle bli så bra som möjligt både för dem och
deras kamrater. Inte bara rycka på axlarna och svara –”Jag vet faktiskt inte varför vi inte gjorde
något”.

I Salem får kommuninvånarna valuta för skattepengar-
na. Det bekräftas ännu en gång av kvalitetsjämförelser
på Södertörn och av SCB. Samtliga åtta kommuner på
Södertörn jämför varje år ett stort antal nyckeltal över
hela det kommunala verksamhetsfältet.
Inom grundskolan har eleverna i Salem och Rönninge

förbättrat sina prestationer år för år. Meritvärdena är i
särklass i Södertörnsjämförelsen (se tabellen sid 2). Vår
kommun har en gedigen personaltäthet inom förskolan
och grundskolan.
Kulturskolan (f d Musikskolan) och biblioteket är två

verksamheter som verkligen ger mycket. Biblioteket har
högst utlåning på Sdertörn, men lägst kostnader per

invånare. Kulturskolan har flest elever per invånare i
jämförelsen, men god effektivitet och knappast någon
kö, om man jämför med andra kommuner.
På fastighetssidan har Salem höga kapitalkostnader,

höga kostnader för hyrda lokaler och låga anslag för fas-
tighetsunderhåll. Lokalkostnadsläget beror på nya loka-
ler i Söderby Park och Rosenlundsskolan. Fastighets-
underhållet höjs väsentligt i budgeten för 2010.
Verkligt roligt är det också att se SCB-undersökning-

ens resultat på temat ”inflytande”. Salemborna har gett
toppbetyg till kommunen när det gäller information, till-
gänglighet, möjlighet till påverkan och ”förtroende”.
Salem har bäst omdöme på Södertörn och ligger 2:a i

Anställda och politiker kan sträcka på sig

– Salem toppar kvalitetsjämförelser

Vad fick er att kliva in i politiken?

Varför Moderaterna?
Roland:
Moderaterna är det parti som står mig
närmast gällande mina politiska åsikter i
frågor som rör näringslivet, samhället
och barn & ungdomar.
Ewa-Lena:
För att det var det parti som represente-
rade de åsikter och värderingar som jag
själv tror på mest. Jag är inte alls van vid
politik men känner att jag har mycket att
bidraga med och man lyssnar aktivt på
varandra.
Vad är du stolt över att ni
åstadkommit under de senaste
12 månaderna?
Ewa-Lena:
Att vi har tagit tag i skolmatssituatio-
nen! Jag vet hur många möten jag suttit

på och diskuterat detta fram och tillbaka
i olika föräldraråd och skolråd. Det
känns alldeles underbart att nu faktiskt
få se resultat, som kommer att påverka
ofantligt många barn i en positiv
riktning.
Roland:
Det som har varit roligt är dem besöken
vi har gjort i skolorna där syftet har varit
att få en närvaro men också få en inblick
i hur skolorna arbetar samt vilka planer
dem har. Sen självklart som Ewa-Lena
säger, skolmaten har en stor betydelse.

Hur ser du på framtiden och
engagemanget inom politiken?
Ewa-Lena:
Positivt så klart! Jag hoppas kunna få
vara med om flera förändringasarbeten i

kommunen och jag kan bara varmt
rekommendera flera att hoppa på tåget.
Vi är en liten kommun och vi behöver
människor som känner ansvar och som
kan ”kasta sig in i politiken”. Jämför
bara med alla idrottsföreningar – de
lever enkom på frivilligt engagemang
och det blir hur bra som helst.
Roland:
Gillar man denna form så vill jag
rekommendera fler att engagera sig i
politiken, det är otroligt kul och intres-
sant för man lär sig, samtidigt som man
är med och påverkar inom många olika
områden som förhoppningsvis mynnar
ut i ett bra resultat för medborgarna.
Man får heller inte glömma att detta är
ett kontinuerligt arbete som ständigt
pågår, ett levande dokument helt enkelt.

Roland Widlund och Ewa-Lena Rasmusson,
nya ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden.

Fort. sid 4



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
Nyheter från Salem och Rönninge:
www.kalderen.info
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– Det känns bra att veta att Vägverket förstått vår svåra
situation och därför prioriterat annorlunda och nu beräk-
nar vara klara till Salem redan under nästa höst, säger
Lennart Kalderén och fortsätter:

– Vi har från tre kommuner (Salem, Botkyrka och
Södertälje) uppvaktat Vägverket i denna viktiga fråga och fått
gehör för att öppna sträckan tidigare.

Det gäller E4/E20 och sträckan från Hallunda förbi Salem

Ombyggnaden av E4/E20

”Klara, färdiga, TIDIGARE”

och till Moraberg. Ambitionen är som sagt att hela projektet
ska vara klart årsskiftet 2011/2012 i stället för våren 2012. Två
körfält ska bli tre inom befintligt vägområde. Vägrenen och
mittremsan blir smalare.

Diskussioner har förts med kommunerna om att öppna
sträckan tidigare mellan Hallunda – Salem och detta redan i
oktober 2010 samt Salem – Moraberg i augusti 2011, men då
kommer kövarningssystemet lite senare.

Genomsnittligt meritvärde i åk och föräldrars utbildningsnivå enligt SALSAStockholms län efter Danderyd.
På sid 2 ser du hur Salems placerar sig i jämförelse

med övriga kommuner på Södertörn. Det handlar om
några av de viktigaste områdena inom kommunernas
kärnverksamhet. Självfallet finns andra områden där
Salem ligger närmare eller t o m under genomsnittet på
Södertörn, men de är ganska få. De kompletta dokumen-
ten hittar du på www.salem.se .
– Det värmer gott när Salemsborna visar sin uppskatt-

ning så pass tydligt, särskilt beträffande äldreomsorgen,
säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén
(M). Alla anställda kan sträcka på sig inför så goda
betyg.
– För oss politiker är det särskilt glädjande att resulta-

ten för påverkan och öppenhet ligger i topp för andra
gången i rad. Jag tycker resultaten generellt bekräftar
Salems varumärke; att vi är den "nära kommunen" med
små avstånd mellan kommuninvånarna, kommunen och
politikerna, avslutar Lennart Kalderén.

Föräldrars utbildningsnivå är en viktig bakgrundsfaktor för goda
skolresultat. Men i Salem är det en större grupp elever med goda
meritvärden oberoende av utbildningsbakgrunden i hemmet.

Fort. från sid 3


