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LOKALTIDNING FÖR MODERATERNA I SALEM

Ulf Kristersson har blivit ny partiledare för Moderaterna.
På partistämman i Örebro lades en ny politisk plattform fast
inför valåret 2018. Polis, trygghet och integration är områden
som fått skärpt fokus. Ulf intervjuas på sid 2.

”Rönningepartiet måste tala sanning om
Rönninge centrum!” Sid 4
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Varför ska man rösta på Moderaterna?
Därför att vi fokuserar på de riktiga problemen. Då tänker jag
framför allt på utanförskap, bidragsberoende och gängkrimina-
litet. För att göra något åt detta vill vi underlätta skapandet av
fler enkla jobb, strama upp bidragssystemet så att det alltid ska
vara lönsamt att arbeta, och så vill vi sänka skatten för framför
allt dem med lägre inkomster så att det lönar sig att ta ett arbete
även om det inte är så hög lön. För att bekämpa de kriminella
gängen satsar vi på hela rättskedjan, från fler och bättre betalda
poliser till domstolarna och kriminalvården.

Vad blir de största utmaningarna för
en Alliansregering?
Sverige står inför stora utmaningar. I så många som 130
bostadsområden går inte ens varannan vuxen till jobbet på
morgonen. Det tar nio år innan ens hälften av de nyanlända får
något slags jobb. Gängen sprider sig i våra förorter. Så kan vi
inte låta det fortsätta. Sedan vet jag naturligtvis att det inte finns
några enkla lösningar, men vi lägger vårt fokus här eftersom det
är vad som krävs för att lyckas.

Bör välfärden styras av politiska beslut
från staten eller på kommunal nivå?
Generellt bör besluten tas så nära medborgarna som möjligt,
men sedan har ju olika typer av verksamheter inom välfärden
också mycket olika förutsättningar.

Beträffande polisbristen, vad vill
Moderaterna göra för att invånarna i
en kommun som Salem ska uppleva
en större trygghet i sin hembygd?
Polisen har det grundläggande ansvaret för att upprätthålla lag
och ordning men på många platser i landet räcker de inte
till. Därför måste poliserna bli fler och för att det ska ske måste
polisyrket bli mer attraktivt. Vårt mål är att öka antalet polis-
anställda med 10.000 till 2025 och höja polislönerna med 3000
kronor i månaden. Människor i Salem – liksom resten av
Sverige – ska känna sig trygga.
Förutom satsningen på Polisen vill vi även förstärka kommu-
nala ordningsvakters befogenheter.

Har du någon hälsning till 16 700
salembor?
Jag är optimist och realist. Sverige har problem sommåste lösas
och för att lyckas krävs det rejäla reformer och politisk vilja.
Det handlar om saker som skola, arbetsmarknad och rätts-
väsendet. Men, vi har löst problem förr och kan göra det igen.

Och så får vi inte glömma allt det fantastiska som gör Sverige
till ett så bra land att leva i. Det måste vi slå vakt om.

”Jag är optimist och realist. Sverige har problem
som måste lösas och för att lyckas krävs det rejäla
reformer och politisk vilja.”

INTERVJU MED ULF KRISTERSSON
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Genom åren har Salem uppvisat en ansvarsfull och
väl finansierad ekonomi, att överdebitera invånarna
har inte setts som ansvarsfullt. Det är då extra gläd-
jande att vi nu med de utmaningar samhället står
inför kan ta fram en budget, som är finansierad
krona för krona, täcker de välfärdsbehov som finns
och även satsar på våra barn.
Vi investerar i en ny F-9 skola vid Fågelsången

med en tillhörande normalstor idrottshall, ny för-
skola vid Södra Hallsta samt två förskoleenheter
kring Salems centrum. Salem möter upp för de
behov som ligger framför oss, vår kommun är lock-
ande att bosätta sig i, då är det viktigt att vi följer
den plan på bostadsbyggande som finns. Rönninge
C, Salems C och Södra Hallsta är några av de
bostadsprojekt som ligger nära, varav Rönninge C
är i gång.

Gångstråk, grillplatser och utegym
Byggande av bostäder balanseras med utbyggande av barnom-
sorg, äldrevård etc. Glädjande att vi i Salem kan göra detta med
bevarad kommunalskatt. Moderaterna kommer aldrig medverka
till att riskera kommunens stabila ekonomi med ogenomtänkta
projekt. Våra satsningar ska baseras på noggranna utredningar
och behov på lång sikt, detta är det förtroende våra väljare gett

oss, viktigt att vi förvaltar det väl. Alla invånare ska ha möjlig-
het att besöka våra uteplatser, därför satsar vi på gångstråk,
grillplatser och lättare motionsredskap vid Garnudden. Dessa
ska ge möjlighet för dem som inte tar sig fram så lätt att nyttja
våra gemensamma platser.
För att öka tillgängligheten på ett miljömässigt sätt bygger

vi ut våra gång- och cykelvägar, bl.a. genom Karlskronaviken
över näset vid Dånviken mot Östertälje.

STABIL BUDGET TROTS STORA UTMANINGAR
En stabil budget har blivit en god vana för Salems kommun

GODA NYHETER FÖR SALEMS SKOLOR

– Tack vare nya prognoser och bättre siffror slipper vi sätta i
verket den sparplan som var förberedd för 2019-2020, säger
Lennart Ejenäs (M), ordförande i Barn- ochUtbildningsnämnden.

Fler datorer i grundskola och förskola
– Men framför allt gläder vi oss åt att kunna gå vidare med upp-
graderingen av datortätheten i skolan. I hela grundskolan kom-
mer vi nu att ha en dator för varje elev. Förskoleklasser och
förskolan får en lärplatta på fem elever.
– Med en "egen" dator kommer varje elev att ha ett personligt
digitalt verktyg, och därigenom få tillgång till undervisnings-
materialet även utanför skolan på ett helt annat sätt än idag,
säger Lennart.
Våra mål är att vara bättre än genomsnittet för länets skolor,

och enligt siffror som Lärarnas Riksförbund presenterat, ligger
Salem nu på 48:e plats bland Sveriges 290 kommuner när det
gäller andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen.
Vi ligger på 30:e plats när det gäller “Genomsnittligt merit-
värde” i årskurs 9. I båda fallen rör det sig om betydande fram-
steg jämfört med året innan.
Nyligen kunde vi även konstatera att Skogsängsskolans nion-

deklassare utmärkt sig genom att samtliga elever läsåret 16/17
fick godkänt på de nationella proven i engelska. Vi talar alltså
om 100 procent. Mycket glädjande!

En annan tungt vägande fördel är att den ökade datortätheten
förbättrar jämställdheten genom att alla elever och alla skolor
får full tillgång till tekniken och dess möjligheter. Totalt hand-
lar det om 2,5 miljoner kronor i investeringar och 1,7 miljoner
i ökade driftkostnader per år.

Alla skolor skall nå målen
Vi i Moderaterna är angelägna om att alla våra skolor skall nå
kunskapsmålen. Förutom ökad datortäthet = ökad jämställdhet
tillämpar vi sedan några år socioekonomisk (utifrån kunskaps-
förutsättningar) fördelning av en del av skolpengen, vilket ger
Säby- och Skogsängsskolorna extra resurser, bl a fler lärare. Vi
har också uppdragit åt förvaltningen att ta fram en handlings-
plan för att lyfta dessa skolor så att även de ska ligga över
genomsnittet i länet. Kommunens alla grundskolor ska inom
två år varaktigt ligga på denna nivå när det gäller behörighet till
gymnasiet och genomsnittligt meritvärde för årskurs nio.

Rejäl höjning av skolpengen
Budgeten för 2018 innebär att skolpengen för grundskolan höjs
med mellan fyra och sex procent från årsskiftet, vilket ger ett
välkommet och välbehövligt tillskott för täckande av ökande
lärarlöner m.m.
”Bara goda nyheter alltså”, säger Lennart Ejenäs.

Lärare och elever i Salems grundskolor har mycket att glädja sig åt
i Alliansens slutliga budget för 2018–2020.



MODERATA SAMLINGSPARTIET I SALEM
E-POST: salem@moderaterna.se
ANSVARIG UTGIVARE: Lennart Kalderén
REDAKTION I ÖVRIGT:
Erik Glimvik, Rickard Livén
och Ulf Malmström.
FOTO: Erik Glimvik/redaktionen

KONTAKT
HEMSIDA: www.salemsmoderaterna.se
E-POST: salem@moderaterna.se
TEL: 08-532 598 06
NYHETER FRÅN SALEM OCH RÖNNINGE:
www.kalderen.info
VVIILLLL  DDUU  VVEETTAA  MMEERR  OOMM  MMUUFF  SSAALLEEMM??
www.muf.se eller kontakta erik.glimvik@moderaterna.se

20
17

 1
2 

70
00

Rönningepartiets oppositionslusta lockar dem 
till budskap som helt enkelt är osanna. Vi har 
sett det tidigare om Rönninge centrum, det
återkommer nu. Kombinerat med deras ovilja 
att bygga bostäder innebär det ett problem för 
den demokratiska diskussionen i vår kommun,
säger Lennart Kalderén, kommunalråd, M.

Osanna uppgifter och felaktiga beskrivningar måste hela tiden
rättas till. De kan också ge upphov till rykten som försämrar
informationsvärdet för kommuninvånarna. Det förbrukar tid
och energi samtidigt som det riskerar försämra anseendet för
alla politiker, även dem som är noggranna med fakta.
I ett Facebook-utspel vill Rönningepartiet (Röp) ge intryck av att

”en okänd uppgörelse träffats” utanför de demokratiska instan-
serna. Det är inte sant. Ett förslag till tilläggsavtal om Rönninge
centrum är framförhandlat och har förelagts kommunstyrelsen och
fullmäktige för diskussion och eventuellt antagande 14/12.
Rönningepartiet har under hösten kunnat läsa om ärendet i flera
protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen
tillstyrkte igår förslaget med röstsiffrorna 10 – 1.
Röp påstår att det blir större och högre hus. Det är osanning.

Det kommer att bli fler mindre lägenheter inom de huskroppar
som redan är beslutade. Tagen detaljplan gäller, vilket framgår
av underlaget. SMÅAAB önskar bygga fler mindre lägenheter
för att underlätta försäljningen. Detta är bra för kommunen.

Rönningepartiet måste tala sanning
om Rönninge centrum!

Rönningepartiet talar om ett "parkeringshus". Även det är
helt fel. Det är ett p-däck med infart från Dånviksvägen. Detta
är inte något nytt, det finns i detaljplanen, beslutad 2015.
– Jag vill göra två saker. Dels vill jag uppmana Rönninge-

partiet att hålla sig till sanningen. I avvaktan på att så sker måste
jag rekommendera läsarna till större källkritik vid läsning av
partiets budskap, avslutar Lennart Kalderén.


