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NYA ALLIANSLAGET
Alliansen jobbar vidare med majoritet i Salems kommunfullmäktige. Det är i kommunens nämnder
och styrelser de flesta besluten fattas av ett stort antal förtroendevalda politiker. Ordförandena i
nämnderna sätter dagordningen och lägger förslagen, efter förarbete av tjänstemännen.

Alliansens nämndordföranden till 2018
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och Toredalsgården. Gång- och cykelvägar får 3 miljoner
i budgeten. Utöver det kommer GC-bana på Rönningevä-
gen. Dessutom har kommunen fått närmare 1 miljon kro-
nor i bidrag från Trafikverket. Ovanpå dessa projekt finns
de GC-investeringar som ligger i exploateringsprojekt, bl
a Karlskronaviken och Heliodal i Rönninge. Det blir
också åtgärder på Rönninge skolväg och Söderbyvägen,
för att förbättra trafiksäkerheten.
Kultur- och Fritidsnämnden får mer pengar än tidigare

för inköp av nya medier (böcker och E-böcker m m). År
2016 ska det bli en “miniidrottsplats” i Söderby park, lik-
nande “Kulan” vid Säby bollplan.

Röster från Alliansen
– En stabil ekonomi är avgörande för att ha
råd att investera och förbättra i välfärden. Vi
vill särskilt framhålla det nya äldreboendet som
nu byggs i Söderby Park och att det blir möj-
lighet till ökad tid på förskolan för barn som
får syskon eller har förälder som söker arbete,
säger Lennart Kalderén, kommunalråd och
gruppledare för Moderaterna.
– Tack vare en välskött ekonomi har vi möj-

lighet att klara flera investeringar inom friti-
tidsområdet: Nytt skateområde vid ”Unkan”
(fritidsgården ”Huset”), en ny spontanidrotts-
plan som ”Kulan” uppe i Söderby Park och re-
novering av vår simhall - till glädje för ung
som gammal, säger Mia Franzén, gruppledare
för Folkpartiet-Liberalerna.
– Då vi är måna om att få bort så mycket

skadliga ämnen som möjligt från vår miljö är
vi extra nöjda med att medel reserverats för att
ta hand om de gamla deponierna. Även Flatens
ekologiska status kommer att fastställas för att
kunna förbättra dess miljö, säger Ankie
Bosander, gruppledare för Centern.
– Vi tycker det är viktigt med prioritering-

arna av höjda skolresultat genom läs- och matematiksats-
ningar i Salems skolor, säger Håkan Paulson, gruppledare
för Kristdemokraterna.

Renovering av simhallen
På investeringssidan är renoveringen av simhallen en tung
post, dock inte lika dominerande som vi befarat. Betongen
är i gott skick, det behövs insatser för ca 15 miljoner för
att garantera fortsatt drift i åtminstone 15 år. När och hur
renoveringen ska ske bestäms senare.
Köksprojektet fortsätter, nu med ombyggnationer för 21
miljoner av Säbyskolans centralkök, Skogsängsgården
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ALLIANSBUDGET I SALEM
2015 – 2017
God ekonomi ger satsningar på miljö, fritid och förskola

� överskott som uppfyller kommunens mål för god ekonomisk hushållning, 1% av
skatter och bidrag för 2015 och 2016, något svagare 2017

� oförändrad kommunalskatt 19:90
� nya miljösatsningar, bl a sanering av gammal deponi vid Ersboda
� ökad vistelsetid i förskolan för barn som får syskon eller vars förälder är arbetslös
� nya investeringsprojekt, bl a simhallen, skateanläggning och en minifotbolls-

anläggning i Söderby Park

Nästa år blir det en mindre skateanläggning vid ”Pärlan” – planen mellan
Bergsgården och Skogsängsskolan. I budgeten föreslås 500 000 kr. Kultur-
och Fritidsnämnden beslutar senare om hur anläggningen ska se ut.



Moderaterna har förlorat en del stöd i Rönninge.
Självklart beror det på motstånd mot att bygga ut
Rönninge centrum. Men det finns också ett klart stöd
från Rönningebor och andra kommuninvånare att se
till att det uppförs nya bostäder, inte minst för kom-
munens egna behov. Vi jobbar vidare inomAlliansen
med att fullfölja planerna i Rönninge, men tänker
noga på dialog och kommunikation så att alla känner
sig delaktiga.

Moderaternas nya fullmäktigegrupp fotograferades
inför första mötet 27/11.Vi fick 11 mandat (-2), men
står fortfarande på fast grund med ca 35% av
Salemsbornas stöd. Vi ligger i toppskiktet i länet och
i riket, bl a har vi störst röstöverskott i länet, 4,6 pro-
centenheter fler röster i kommunalvalet än i riks-
dagsvalet. Vi har tappat ett mandat till SD och ett
annat till Rönningepartiet. Att SD går framåt (mindre
i Salem än i övriga landet), ser vi som en rikstrend.
Det kräver sin särskilda analys.

TACK FÖR STÖDET I VALET!
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Övre raden fr v: Sead Kosevic, Lennart Sjödell, Stefan Almå, Elisabeth Bovin-Exner, Anders Forsberg och Björn Kvist.
Mellersta raden: Erik Glimvik, Lars Pilsetnek, Delmon Haffo, Lennart Kalderén och Lennart Ejenäs.
Nedre raden: Farzana Khan, Olle Glimvik, Ulla Wickstein och Mats Röhr. Björn Odelius och Donald Molander saknas på bilden.

Vill Du vara med och
påverka framtiden i Salem?

Välkommen
som medlem i
Moderaterna!

Gun Andersson,
glad aktiv medlem.

Kontakta
Olle Glimvik
0702-55 65 48
olle.glimvik@comhem.se
eller
Lennart Ejenäs
0708-15 60 00
lennart@ejenas.se

Inom Barn- och Utbildning finns den största
satsningen i driftbudgeten: 4,2 miljoner för att öka
vistelsetiden i förskolan för barn som får syskon
eller vars föräldrar söker jobb.
– Förskolan är en mycket viktig första fas för

barnens skolgång och utveckling. Därför känns det
bra att vi nu har råd att låta alla barn vara med sina
kompisar och få del av pedagogiken, säger Lennart
Ejenäs, Barn- och Utbildningsnämndens ordförande,
M. Beslutet innebär att barn som får syskon eller
vars föräldrar är arbetslösa får rätt till 30 timmar i
veckan jämfört med 15 timmar idag. För arbetssö-
kandes barn blir det året om, för barn som får sys-
kon gäller det under alla 40 skolveckorna.

Mer tid i förskolan
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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
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Salems kommun står inför ett antal större utma-
ningar den kommande mandatperioden. Grunden för
kommunens verksamhet är en ekonomi i balans
formulerade i de ekonomiska målen. Kommunens eko-
nomi ska följa kommunens mål för god ekonomisk
hushållning. Beredningarna för ramar, budget och
bokslut ska vara gemensamma för allianspartierna. En
noggrann efterlevnad av antagna ramar och beslutad
budget ger de bästa förutsättningarna för en god
ekonomi. Under mandatperioden prövas frågan om
skattesänkning, om ekonomiskt utrymme finns. Den
goda kvalitén i Salems kommuns verksamhet ska
fortsätta att utvecklas.
Under den kommande mandatperioden ska arbetet

med en ny översiktsplan påbörjas, diskuteras och
senare fastställas. Detaljplaner för områdena; Solliden,
Karlskronaviken, södra Hallsta, Rönninge Kungsgård
och södra Ekdalen ska under mandatperioden tas fram
inom ramen för befintlig översiktsplan “SALEM
2015”. Riktlinjerna för minsta tomtstorlek tas upp för
omprövning under mandatperioden.
Ett projekt för utveckling av Salems centrum ska

startas och fullföljas under mandatperioden. För
projektet ska kommunen söka en eller flera samar-
betspartners för att kunna uppföra bostäder i
flerbostadshus (inkl en betydande andel hyresrätter),
förbättra parkeringssituationen och öka affärsytorna. 

Arbetet med att höja resultaten i skola och barn-
omsorg fortsätter, där målet ska vara att samtliga
elever får nödvändig stimulans och stöd. Bl a sker en
flerårig satsning på läsning parallellt med matematik-
lyftet för att ge eleverna en bättre grund för vidare stu-
dier. Satsningen på läsning ska ske i ett aktivt
samarbete mellan skolan och biblioteket. Lärarlönerna
och karriärmöjligheterna i skolan är prioriterade
frågor under mandatperioden.  Vistelsetiden på för-
skolan för barn som får syskon eller vars föräldrar är
arbetssökande utökas.

Satsningen på äldreboendet i Söderby Park full-
följs i enlighet med fattade beslut. Bemanningen inom
äldreomsorgen ses över för att garantera en god
omsorg för de äldre. 
Miljöarbetet är en omistlig del av kommunens

verksamhet. Salems kommuns skolor och förskolor
ska även i fortsättningen ligga i framkant för en giftfri
miljö. Andelen ekologiska och närodlade livsmedel i
skolor och förskolor ska öka. Arbetet med att förbättra
vattenkvalitet och miljö i sjöarna Flaten och Uttran
fortsätter. Utbyggnaden av VA-nätet i de delar av Rön-
ninge som idag saknar anslutning fortsätter likaså.
Satsningarna på fastighetsunderhåll och utbyggnad

av gång- och cykelvägar fortgår. Simhallen rustas upp.
Barn- och ungdomsperspektivet på trafiksäkerhet ska
stärkas.

ALLIANSENS POLITISKA PLATT-
FORM I SALEM 2014-2018 

Alliansens fyra gruppledare: Lennart Kalderén (M), Ankie Bosander (C), Mia Franzén (FP) och Håkan Paulson (KD).

GodJul&GottNytt År!


