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Hallå där, Elisabeth Bovin-Exner! sid 2

Flyktingsituationen, Salem tar ansvar sid 3

Salems kommun har en välskött ekonomi. Efter två år med mycket goda resultat
visar budgeten på liknande utveckling de kommande åren. Därför gör Alliansen
en “gyllene kombination”: vi gör satsningar och sänker skatten samtidigt.
Den kommunala skattesatsen sänks med 25 öre till 19:67 (inkl 2 öres skatte-
växling med landstinget). Det innebär ca 1500-2000 kr mindre i skatt per år
för en genomsnittlig salemfamilj.

Alliansbudgeten ger högre
kvalitet och lägre skatt

Beslut klart:

Forts. sid 2



Hur ser Du på det på det politiska klimatet i
Salem?
Vi har ett fantastiskt politiskt klimat i Salem! Trots att vi
emellanåt har olika åsikter, för vi alltid en respektfull debatt.
Även oppositionen har duktiga debattörer vilket skapar en
mycket konstruktiv debatt.

Som nyvald ordförande för socialnämnden,
hur vill Du sätta ditt avtryck i nämnden?
En del frågor som tas upp i socialnämnden är komplexa och svåra
att ta till sig i sin helhet, det är lätt att enskilda ledamöter blir väl-
digt insatta i specifika delar. Jag vill se till att samtliga nämndens
ledamöter och ersättare gesmöjlighet att både bredda och fördjupa
sina kunskaper inom samtliga av nämndens områden.

Jag har varit bosatt i Salem sedan 1974 och bor ute på
Fågelsta gård. Stort intresse för hästar och ridning upptar
en stor del av fritiden. Min pappa var aktiv moderat och
redan som 9-åring var jag med och hjälpte till med
flygbladsutdelning i Mälarhöjden,men det var inför
kommundelningen 1983 som jag för första gången aktivt
engagerade mig i politiken.
År 1989 fick jag mitt första politiska uppdrag som

ordförande för skolstyrelsen som det hette då. Från 1995
har jag suttit som ledamot i socialnämnden och nästan lika
länge har jag suttit som ordförande i Socialnämndens ut-
skott för individärenden.

Vad ser Du för framtida utmaningar?
Med tanke på att människor idag både lever längre och också är
allt friskare, skapas det nya utmaningar för oss. Jag vill jobba
för att människor ska ha möjlighet att få bo kvar i sina hem så
länge som möjligt. Därför är det viktigt att vi som nämnd och
förvaltning försöker förbättra och bistå med hemtjänstinsatser
som kan möjliggöra detta. En annan stor utmaning är förstås
det växande antalet ensamkommande flyktingungdomar som
kommunen tar hand om. Hittills har vi klarat det med mycket
gott resultat. De första vi tog emot lämnar nu kommunen för att
gå ut i egen försörjning. Det växande antalet blir självklart en
stor arbetsbelastning, men så länge läget är akut ska Salems
kommun ta sitt ansvar.
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Hallå där, Elisabeth Bovin-Exner!
Ny ordförande i socialnämnden, men vem är Elisabeth?

Den höga efterfrågan gör att det blir två nya klassrum i anslutning
till Rönninge skola. Det startas ett projekt för att öka barns lä-
sande, biblioteket får ökat öppethållande för framför allt skolbe-
sök. Det blir två nya tjänster inom Barn och Utbildning, en
samordnare för särskoleelever och en tjänst för att motverka av-
hopp inom gymnasiet. Inom Socialtjänsten blir det mer personal
inom äldreomsorgen samt ytterligare en LSS-handläggare. Ar-
betsmiljön i kommunalhuset förbättras genom bättre ventilation.
Konstgräset på Berga byts ut 2017, men det blir en ny 7-manna-
plan med konstgräs någonstans i kommunen redan nästa år. Ännu
fler energibesparande åtgärder ska ordnas på utvalda ställen. Vi
hoppas kunna förverkliga gång- och cykelvägen till Östertälje
bara överklagandeprocessen för Karlskronaviken blir klar.

Vi behöver inte spara in på någonting i årets budget. Genom en
välskött ekonomi har vi möjlighet att både sänka skatten och
göra satsningar.
Ingen behöver tvivla på att Salems kommun ligger mycket

bra till när det gäller servicenivå och personaltäthet för skola,
förskola och äldreomsorg, där Salem ligger i topp bland Söder-
törnskommunerna. Salem ligger också i Sverigetoppen i SCB:s
attitydundersökning för områdena “förtroende”, “påverkan” och
“kommunikation”.

Kommunen ska inte övertaxera sina skattebetalare. Vi i Allian-
sen anser att även Salems skattebetalare har rätt till sin beskärda
del av en välskött ekonomi. Sverige har bland världens högsta
skatter och med S/MP-regeringen ska skatterna höjas ytterli-
gare. En kommun är till för sina medborgare. En lägre kom-
munalskatt ökar friheten för Salemborna. Salems
konkurrenskraft ökar. Istället för att ha en av Södertörns högsta
skatter kommer vi nu att ha den näst lägsta efter Tyresö.

Har man barn som idrottar får man fler gräsytor. Vi hoppas att
inom ett par år kunna öppna en 4H-gård vid Ersboda, med djur
och natur på nära håll för förskolor och skolor. Kanske går bar-
net i Kulturskolan? Då blir det extra satsningar på instrumenten.
Barnen kan få ökad tid på “fritids” om de får syskon eller om
föräldrarna är arbetssökande. I skolan blir det uppgraderad stan-
dard på skolköken. Gymnasieverksamheten får mer personal
för att motverka avhopp. Dessutom får familjen mer över av
sina arbetsinkomster, genom att kommunalskatten sänks.

Forts från sid 1

Lässatsning, särskolan,
nytt konstgräs

Vad ska ni spara in på?

Finns det inga hål att stoppa
pengarna i, måste man
sänka skatten?

Vad vinner en salemfamilj
på denna alliansbudget?



Salem tar ansvar
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Vi måste kunna ge dem tak över huvudet
Salems kommun har hittills i år tagit emot 47 flyktingar, vilket
är mer än det som avtalats med Migrationsverket. Därutöver
har Salem tagit emot uppemot 80 ensamkommande flykting-
barn, även detta, likt de flesta andra kommuner i Stockholms
län, ett antal som överstiger det avtal som kommunen har med
Migrationsverket.
En stor utmaning för kommunen är att hitta boendeplatser för

ensamkommande flyktingbarn. I dagsläget är tillgängliga
boenden utnyttjade till sin fulla kapacitet och strömmen av barn
slutar inte. Därutöver är en större utmaning att hitta boenden
för familjer som placeras i Salems kommun. Vår socialförvalt-
ning arbetar intensivt med flyktingsituationen, framförallt med
att hitta nya familjehem för att klara av den pågående kri-
sen.Kommunerna får kompensation av staten, enligt ett särskilt
system.
Migrationsverket har startat ett evakueringsboende, i en del

av Säby Sport- och simhall med plats för 50 flyktingar, både
barn och vuxna. Detta boende är inget permanent utan en för-
sta hållplats i väntan på en placering i något boende, någonstans
i Sverige. Här har Salems många frivilligorganisationer visat
stort engagemang och bidrar till att göra ett så bra flyktingmot-
tagande som möjligt i samarbete med kommunen. Vi har upp-
låtit lokalerna fram till 15 januari 2016.
– Vi ser idag mycket stora flyktingströmmar i Europa och

Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén
(M). Regering och riksdag har ansvaret för den nationella mig-
rationspolitiken. Vi i Salem måste ställa upp och göra vårt för
medmänniskor som flyr från krig, terror och förtryck, nödsi-
tuationer och livskriser som vi har svårt att föreställa oss.

Flyktingsituationen:

– Salem är den lilla kommunen med stor samhörighet och god
kontakt mellan kommuninvånarna. Det tar vi hjälp av när vi nu
ska välkomna människor som saknar ett hem och behöver tak
över huvudet, avslutar Lennart.

Vi behöver fler vägar till första jobbet
Flyktingkrisen är en fråga för våra rikspolitiker. Riksdag och
regering behöver ta krafttag för att skapa förutsättningar för ett
värdigt mottagande. För Moderaterna är det viktigt att värna
asylrätten, men flyktingmottagandet måste vara långsiktigt håll-
bart. Vi behöver fler vägar till det första jobbet, minskat
bidragsberoende och kontroll över kostnaderna.
Moderaternas politik på riksplanet har fått ett tydligt genom-

slag i de insatser till följd av flyktingkrisen som Alliansen och
regeringen har enats om. Inre gränskontroller, tillfälliga uppe-
hållstillstånd, skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring
och utökat RUT-avdrag är exempel på åtgärder som ingår i upp-
görelsen.
Dessa insatser var nödvändiga. Men de är långt ifrån till-

räckliga. Det måste göras betydligt mer för ett Sverige med
fungerande flyktingmottagande och integration. Det krävs tuffa
beslut för att kunna hantera den massiva flyktingström som
kommer till Sverige idag. Därför har Moderaterna tagit initia-
tiv för nya samtal med regeringen för att ytterligare skärpa
insatserna. Vi föreslår exempelvis åtgärder som tvingar fler
länder i Europeiska Unionen att ta sitt ansvar. Det handlar om
att upprätthålla Dublinförordningen, som innebär att människor
ska registreras i det första landet de kommer till. På så sätt mins-
kar trycket på Sverige.

Antalet asylsökande som
kommer till Sverige är högre
än någonsin vilket är en stor
utmaning för samhället.
Flyktingsituationen, som
främst påverkar Sveriges
kommuner, är näst intill
ohållbar. I svåra tider krävs
det både ledarskap och
reformer från riksdag och
regering för att skapa ord-
ning och reda i flykting-
mottagandet och för en
förbättrad integration.
Salems kommun tar sitt
ansvar i denna akuta kris.
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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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Snart är det dags för Salems kommuns app för felanmälan. 
När du (utan kostnad) har laddat ner appen kan du enkelt göra
felanmälningar och t o m bifoga bilder. Felanmälningen 
registreras i kommunens system - “Pondus” - och åtgärdas. 
På kommunens webb kommer man att kunna följa felanmäl-
ningarna på en kartbild. 

På apparnas planet...

Sedan en tid har rondellen vid Rönninge centrum
varit farbar. Vi tycker lösningen blir bra. Det är
enklare och säkrare att köra igenom rondellen än
att undra över högerregelns tillämpning, som i den
förra korsningen. 
Det har kommit in ett antal förslag på ut-

smyckning av Rönninge centrum och rondellen.
Kultur- och Fritidsnämnden har det politiska an-
svaret för att besluta i frågan. 

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat med att lägga om vatten och avlopp (VA)
i området. Arbetet har stött på svårigheter som gör
att VA-projektet blir dyrare. Man träffade på hin-
der djupt nere i marken som gjorde att alternativa
borrmetoder fick användas. Schaktning och t o m
spåntning har fått utföras. När allt är klart kom-
mer dock hela Rönninges VA-system att ha fått en
långsiktigt fungerande komponent i Rönninge
centrum.

Felanmälan: www.salem.se
Klicka på ”Kontakt”!

Rondellen blir till

(OBS! Montage)


