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Taktilastråk
– lättare att nå fram

Handikapprådet har sett
till att det anlagts taktila
stråk i Salems centrum,
för att ge bättre tillgänglig-
het för personer med
synnedsättning.
– Taktila stråk är ett
konkret bevis på att vi i
Handikapprådet kan driva
på för att göra Salems
kommun mer tillgänglig
för alla, säger
Ulla Wickstein, M,
ordförande i rådet.

Läs mer på sid 4!



SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utsåg Salem till
Sveriges tryggaste kommun 2010. De främsta kriterierna var
låg brottslighet samt få bränder och andra olyckor. I SCB:s
medborgarundersökning 2010 låg Salem i topp, inte minst på
Södertörn, när det gällde dialog med medborgarna, information
och öppenhet samt förtroende för politiker och den kommunala
organisationen.

Bra företagsklimat
När hösten gjorde sitt intåg kom SKL och Stockholm

Business Alliance (SBA, intresseorganisaton för företag och
kommuner över hela Mälardalen) med nyheten att Salem
toppade deras undersökning om “nöjd kund-index” bland före-
tagare. Företagare som hade haft kontakt med omkring 160 av
290 svenska kommuner hade tillfrågats om sina omdömen när
det gällde brandtillsyn, miljötillsyn, serveringstillstånd för
alkohol, markupplåtelser och bygglov. Salem låg i toppskiktet
för brand- och miljötillsyn och på en förstaplats totalt.

– Eftersom endast två av fem kriterier hade tillräckligt många
svar för att redovisas ska vi inte dra för stora växlar på denna
undersökning, säger Lennart Kalderén, kommunalråd, M.
SBA:s ranking är dock glädjande och pekar på att vi är rätt ute.

Bättre resultat i skolorna
Nyligen utsåg Lärarförbundet i Stockholms län Salem till

“årets skolförbättrare” i länet. Rankingen baseras på 14 kriterier,
där hälften är kopplade till lärarnas villkor, den andra hälften
hänförs till elevernas prestationer. Salem har klättrat från plats
194 till 84.
– Det är mycket glädjande, särskilt som klättringen beror på

att elevernas resultat förbättrats, säger Ewa-Lena Rasmusson,
M, vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.
Rankingar säger inte allt om kommunens verksamhet, men vi

ser fram emot nya exempel på “bench-marking” bland kom-
muner i vår omgivning.

Salem - topplistekommunen
Salem är inte bara Sveriges tryggaste kommun, nyligen har vi blivit rankade som nr 1
när det gäller företagsklimatet och ”årets skolklättrare” i Stockholms län. Rankingar
kan alltid kritiseras, men en hel del kan vi vara stolta över.

Sandbäcksdammen byggs om
Dagvattendammen vid Sandbäck kollapsade under ett “hundraårs-
regn” 2010. Det har varit nödvändigt att projektera en större om-
byggnad av dammen, vilket medfört att någon reparation inte skett
hittills i år. Nu är det emellertid beslutat att en breddledning ska an-
läggas vid sidan av dammen för att avleda större vattenflöden från
själva dammen. Dammen ska vara återställd i vår, till en kostnad av
omkring 1 miljon kronor.

Möjligt till parboende på äldreboende
I Socialtjänstlagen gavs 2006 möjlighet för par, där bägge efter
prövning bedömts ha rätt till särskilt boende, att få ett sådan plats.
Däremot ges inte utrymme för detta om en person i paret bedöms
berättigad till plats.
Alliansregeringen har nu föreslagit en lagändring, där plats i

särskilt boende ges till bägge sökande i par, även om bara en är
berättigad till särskilt boende. Den nya lagen planeras börja gälla
från 1 juli 2012.
– I Salems kommun har vi sedan tidigare gett möjlighet till plats

för par där bägge har prövats till plats. I det nya äldreboende som
planeras stå klart 2015, kommer vi kunna erbjuda tre parplatser
enligt det nya lagförslaget, säger Lars Pilsetnek, M, ordförande i
Socialnämnden.



I en insändare i Mitt i tycker två Rönningeföräldrar att Berga
bollplan inte är något att vara stolt över, beroende på skräpiga
kringytor. Vi tycker det är ett inlägg med brist på bollsinne.
Vi politiker har beslutat om en avsevärd investering, 10,5

milj kr av skattepengar, för att kunna anlägga bollplanen på
känslig mark. Vi har lagt mycket tid på att lösa parkeringspro-
blemen, men också stöttat Rönninge Salem Fotboll (RSF) när
deras klubbstuga överklagats.
RSF sköter bollplanen med hjälp av driftbidrag. De är också

i färd med att bygga en klubbstuga för att kunna sköta serve-
ring och allt annat som hör till fotbollsvardagen. RSF har pekat
på ett antal brister i skötseln kring planen, fler investeringar
önskas. Detta diskuteras mellan kommunen och RSF.
Skötseln ska förbättras. Dessutom satsas 1,2 milj kr på en

ny parkeringsplats framför sporthallen. Men när det gäller
ytterligare investeringar måste vi konstatera att det just nu finns
många andra behov som konkurrerar om pengarna, särskilt äld-
reboende, ombyggnad av köken i grundskolorna m m.

Vi är verkligen stolta över att konstgräsplanen finns på Berga
och vet att de fotbollsaktiva inser vilken satsning detta är för
kommunen!

Vi är stolta över konstgräs-
planen på Berga!

Skiss över den nya parkeringen vid Berga.

Rönningepartiet vill
riva Skönviksgården

Salems fullmäktige antog en äldreomsorgsplan 29 sept. Rön-
ningepartiets företrädare Rolf Fällström föreslog i debatten i
kommunfullmäktige, att äldreboendet vid Rönninge centrum,
Skönviksgården skulle rivas för att ge större parkyta. Istället
skulle det lokaliseras på obebyggd mark på andra sidan sjön
Flaten.
Moderaterna i Salem reagerar kraftigt på detta. Lars Pilset-

nek, (M), ordförande i socialnämnden:
– Skönviksgården är ett mycket fint fungerande äldreboende

med höga tal i våra mätningar hos brukarna. Vi skulle aldrig
tänka tanken att riva ett väl fungerande äldreboende med när-
het till Rönninge centrum som uppskattas av både boende och
anhöriga. Att tro att dessa kan flyttas likt brickor i ett Mono-

polspel ligger inte i linje med vår människosyn. Dessa männi-
skor är beroende av sin invanda trygga miljö och blir väldigt ut-
satta vid förändringar.
– Vi arbetar just nu för att bygga ett nytt äldreboende i Salem

eller Söderby park som ska vara klart 2015. Vi kommer här att
kunna erbjuda de första omsorgsplatserna i parboende. Vi vet
att investeringarna är mycket stora. Byggandet av ett äldrebo-
ende är förenat med höga kostnader, dessutom är markfrågan
ofta komplicerad. Det är svårt att hitta mark som uppfyller de
krav vi och våra brukare ställer. Att som Rönningpartiet tro att
man bara kan flytta ett äldreboende för att man tycker sig se ett
bättre läge är oerhört lättsinningt.
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Den borgerliga majoriteten har nu lagt fram för-
slaget till budget 2012-2014. Det svänger snabbt i
omvärlden så regeringens tidigare optimistiska
tillväxtprognoser har dämpats avsevärt. I Salems
kommun har särskilt Socialnämnden drabbats av
ökade kostnader för äldrevården.

Budgetförslaget innehåller oförändrad skatt med ett anpass-
ningsprogram som sänker kostnaderna för hela kommunen med
ca 6 miljoner kronor. Trots detta föreslås en mindre höjning av
aktivitetsstödet till föreningarna. Samtidigt ska målet att varje
lärare ska kunna disponera en egen dator infrias.
På investeringssidan märks bl a att Rönninge skolas skolgård

ska rustas upp för 3,5 miljoner kronor.
– Hösten har inneburit att prognoserna försämrats i två steg,

vilket har ställt krav på oss att anpassa verksamheten till den
rådande ekonomin. Jag är glad att förvaltning och förtroende-
valda med gemensamma ansträngningar lyckats med detta,
säger Lennart Kalderén, kommunalråd.
– De närmaste åren får kommunen stora intäkter för tomt-

försäljningar. De borgerliga partierna föreslår att dessa medel
inte ska användas i driften utan istället till extra amorteringar av
kommunens lån, avslutar Lennart.

Oförändrad skatt, en lärare per dator

KONTAKT
HEMSIDA: www.moderaterna.net/salem
E-POST: salem@moderat.se
NYHETER FRÅN SALEM OCH RÖNNINGE:
www.kalderen.info
VVIILLLL  DDUU  VVEETTAA  MMEERR  OOMM  MMUUFF  SSAALLEEMM??
www.muf.se eller kontakta delmon.haffo@moderat.se

Tu
nn

er
 G

ra
fis

ka
 A

B
, S

un
db

yb
er

g
11

33
2 

 1
11

1 
   

65
00

Budgeten: 

forts från sid 1

Handikapprådet i Salems kommun arbetar för att personer med
funktionsnedsättning lättare ska få tillgång till allt det som ett
modernt samhälle kan erbjuda, på lika villkor som alla andra.
– Ett tillgängligt Salem är ett högt ställt, men helt nödvändigt
politiskt mål, säger Ulla Wickstein, M, som är ordförande i Han-
dikapprådet. Som ordförande lägger jag ned mycket tid på att
följa upp besluten så att projekten blir utförda.
Rådet består av tre politiker, representanter från Hörselskada-

des förening i Botkyrka-Salem, Hjärt- och lungsjukas förening i
Botkyrka-Salem, Reumatikerföreningen Botkyrka-Huddinge-
Salem, SRF Botkyrka-Salem (Synskadades Riksförbund), NHR-
Botkyrka/Salemavdelningen (Neurologiskt Handikappades Riks-
förbund) samt tjänstemän från alla berörda fövaltningar.
Handikapprådet har tillsammans med Miljö- och Samhällsbygg-
nadsförvaltningen utfört en inventering 2006 av “Enkelt
Avhjälpta Hinder” som därefter har åtgärdats, steg för steg. Det
allra senaste beviset är de taktila ledstråk som anlagts från buss-
hållplatsen till centrum och över Säby torg till biblioteket och

kommunalhuset. Taktila innebär att makeringarna har relief för att
kunna kännas av med taktilkäpp.
– Personer med synnedsättning har ingen möjlighet att orientera
sig i omgivningen. De behöver tydliga ledstråk för att finna vägen
till bankomaten eller färdtjänsttaxi som väntar vid parkeringen,
fortsätter Ulla Wickstein. I november blir det ett möte med
centrumägaren Aberdeen för att planera ledstråk inne i centrum.
När planerna för Rönninge centrum klarnar blir det ledstråk även
där.
Andra sätt att underlätta tillgängligheten är taktila markeringar
som har utförts vid busshållplatserna i Salems centrum, anpass-
ning planeras av ytterligare 1-2 hållplatser per/år.
– SL:s “pratorer” (talade meddelanden om när bussen kom-

mer) vid hållplatserna är väldigt bra för personer med synned-
sättning.
– Fler ledstänger och soffor ska sättas ut. En Tillgänglighets-

guide är under utförande och planerad att finnas på hemsidan
våren 2012, avslutar Ulla Wickstein.

Taktila stråk


