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VÄLFÄRDEN ÄR INTE TILL SALU!
Vänsterpartiet vill värna välfärden, minska löneklyftorna, skapa full sysselsättning 
och ett jämställt och jämlikt samhälle.

Salems kommun ska inte använda vinstdrivande bolag inom skola, barnomsorg 
eller äldreomsorg. Varje skattekrona behövs i dessa verksamheter och får inte för-
svinna ut i vinstutdelningar eller hamna i skatteparadis. Vi menar att kommunen ska 
satsa på att utveckla den kommunala välfärden istället för att gynna företag med 
vinstintresse. Många som arbetar i dessa verksamheter idag är lågbetalda kvinnor 
med ofrivillig deltid. Vi vill satsa på vår personal genom att erbjuda rätt att arbeta 
heltid, rejält höjda lägstalöner och adekvat kompetensutveckling. Det är ett sätt att 
få personalen att utvecklas och stanna kvar i vår kommun vilket ger ökad kontinuitet 
och kvalitet i våra verksamheter.

Det här vill Vänsterpartiet:

�  Inga vinster i välfärden

� Minskade löneklyftor

�  Rätt till heltidsarbete



VÄRNA VÅR MILJÖ FÖR FRAMTIDEN
Vänsterpartiet vill göra det lätt att åka kollektivtrafik, gå och cykla. Med en mer 
utbyggd och lättillgänglig kollektivtrafik vill vi minska klimatpåverkan, trängseln, 
föroreningarna och bullret. Det måste gå att leva utan bil. 

Vi vill också skydda jordbrukmarken och möjligheten att hitta rent vatten även i 
framtiden. De klimatsmarta alternativen bidrar även till en bättre hälsa.Vänsterpar-
tiet vill göra det lättare att komma ut i naturen för motion eller för att bara uppleva 
tystnad, avskildhet och lugn.

Det här vill Vänsterpartiet:

�  Bygg nya bostäder nära kollektivtrafik eller så skall de förses med närhet 
till kollektivtrafik.

� Minska utsläppen i våra sjöar och vattendrag.

�  Förbättra möjligheten att cykla genom att bygga fler cykelvägar, främst i 
Rönninge

�  Verka för att det skall finnas lånecyklar i kommunen.



RÄTTEN ATT HYRA SIN BOSTAD
Vänsterpartiet vill att Salems kommun bildar ett eget bostadsbolag, förhandlar om 
att köpa det resterande beståndet av hyresrätter från Akelius och bygger nya hyres-
lägenheter i kommunen. Vi vill bygga minst 120 bostäder per år i Salem och mer-
parten ska vara klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.

Hyresrätter behövs och tusentals människor står i kö till en egen bostad. Den 
genomsnittliga kötiden i Stockholms län är nästan 8 år. Därför måste de hyresrätter 
som finns kvar bevaras och dessutom många fler byggas. I de flesta kommuner kan 
detta ske genom att låta det egna kommunala bostadsbolaget bygga. Men i Salem är 
det lite knepigare. Vi är en av de få kommuner i landet som saknar ett eget bostads-
bolag och som istället är helt beroende av privata bolags goda vilja.

Antalet hyresrätter i Salem har minskat kraftigt sedan ombildningarna till bo-
stadsrätter tog fart i början av 2000-talet. I mitten av 90-talet var över 30 % av våra 
bostäder hyresrätter. Då kunde till exempel unga som ville flytta hemifrån, familjer 
som ville flytta till Salem eller nyskilda föräldrar få en lägenhet i kommunen. Idag 
är bara 18 % av kommunens bostäder hyresrätter och blir dessutom den planerade 
ombildningen av Akelius 900 lägenheter verklighet så sjunker siffran ytterligare, 
till under 5 %.

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet enligt FN och bostadsförsörjningen är 
en kommunal skyldighet enligt kommunallagen. Det är hög tid att Salems kommun 
tar sitt ansvar i bostadsfrågan!
Det här vill Vänsterpartiet:

�  Bilda ett kommunalt bostadsbolag i Salem

�  Köpa upp och bevara resterande hyresrätter

�  Bygga 120 nya bostäder per år, varav merparten klimatsmarta hyresrätter



SKOLA OCH BARNOMSORG
Vi ser förskolan och skolan som en viktig start i livet men också en mötesplats där 
människor med olika bakgrund kan mötas. Skolan har också som uppgift att utgå 
från varje elevs förutsättningar och behov. Vi anser att skolan ska utjämna skillnader 
och att alla elever har rätt har rätt till kunskap för att senare i livet kunna ha alla val-
möjligheter. I Salem har inte skolan lyckats utjämna skillnader utan det finns stora 
skillnader i resultat mellan olika skolor och också mellan killar och tjejer. Som en 
del av en likvärdig skola krävs också att de elever som har behov av särskilt stöd får 
det stöd de behöver för att de ska nå så långt som möjligt.

Idag finns inga regler om elevgruppers storlek i barnomsorg och skola men vi 
anser att det behövs ett tak då grupperna blir större hela tiden.

Skolan är finansierad av våra gemensamma pengar. Det är viktigt att samhället 
därmed också styr över skolan och garanterar alla barn rätt till en bra skola och att 
våra skattepengar inte hamnar i aktieägares fickor, därför är vi emot vinstsyftande 
friskolor och mot vinster i välfärden.

Det här vill Vänsterpartiet:

�  Skolor skall inte drivas med vinstsyfte

�  En likvärdig skola som ger alla elever rätt till kunskap

�  Vi vill införa tak för barngruppers storlek



VAD VI VILL MED ÄLDREOMSORGEN I SALEM
I Vänsterpartiet vill vi ha en fungerande äldreomsorg där våra skattepengar går till 
det de är ämnade till och inte till skatteparadis. Sedan privatiseringarna har införts 
har miljarder kronor per år försvunnit ut ur landet till skatteparadis genom olika 
bokföringskonstruktioner. 

Nu planeras ett särskilt boende inom äldreomsorgen uppe i Söderby Park. Vi vill 
att detta ska ägas av och drivas i kommunens regi. Det är viktigt både för att säker-
ställa att pengarna vi satsar stannar i verksamheten och för att vi ska få insyn och 
möjlighet att planera och påverka kvalitet och innehåll.

Vi vill satsa på hemtjänsten och vill att den drivs i kommunens regi. Detta för att 
så mycket det är möjligt garantera en kontinuitet för våra äldre att få träffa samma 
person varje gång de får besök i sitt hem.

Det här vill Vänsterpartiet:

�  Vi vill att kommunen i sina upphandlingar kräver att det inte är företag 
som drivs i vinstsyfte som får verka i vår kommun

�  Nytt särskilt boende ska ägas och drivas av kommunen

�  Satsa på en hemtjänst med god kvalitet i kommunal regi



EN RIK FRITID FÖR ALLA ÅLDRAR
Vänsterpartiet vill skapa goda möjligheter för salemborna att mötas. Salem ska vara 
en kommun rik på kulturevenemang, studiecirklar och föreningsliv.

I det vi kallar Projekt Mölle vill vi låta kommunens ungdomar rusta upp och dri-
va Möllebadet. Det skulle skapa fler feriearbeten och en trivsammare badplats med 
ett större utbud av aktiviteter.

Studiecirklar är för många ett trevligt sätt att träffas och lära nya saker i sällskap 
av andra. Vi vill göra det möjligt att bedriva studiecirkelverksamhet i Salem genom 
att införa kommunala bidrag, något som redan finns i de flesta andra kommuner.

Biblioteket kan utvecklas ytterligare med utökade öppettider och ett ännu rikare 
utbud. Vi vill att biblioteket är öppet på söndagar när de flesta är lediga. Kultursko-
lan är ett viktigt inslag i många ungdomars liv och vi vill sänka avgiften så att ännu 
fler har råd att delta.

Det här vill Vänsterpartiet:

�  Projekt Mölle - feriearbeten och upprustat bad

�  Kommunala bidrag till studiecirkelverksamhet

�  Sänkta avgifter i kulturskolan



Pia Ortiz-Venegas, 49 år, gruppledare i (v) Salem: Att skapa ett tillgängligt, jämlikt 
och jämställt samhälle där alla kan känna delaktighet är viktigt för mig. Idag finns alldeles 
för stora klyftor i hälsa, ekonomi och möjligheter mellan människor. 
Sanna Jansson-Wiberg, 37 år, uppvuxen i Salem: Som fyrabarnsmamma och lärare 
är skola och barnomsorg frågor som engagerar mig mycket.  
Moses Fecher, 60 år: Jag har jobbat inom vården och i synnerhet inom psykiatrin i 39 
år. Därför är jag intresserad av sociala frågor i Salems kommun .
Jimmy Ahlström, 31 år, säljare: Har bott i Salem i hela mitt liv. En röst på mig är en 
stark och envis röst för fler hyresrätter för Salem!
Micael Rombin, 55 år, Salembo sedan 2002, småbarnsförälder, studie- och yrkesväg-
ledare: Skolpolitik ligger mig varmt om hjärtat. Ta hand om de kommunala skolorna först 
innan man säljer ut skolverksamheten till privata intressenter är en av de frågor  som jag 
tycker är viktiga att driva i Salem.
Johannes Kindstedt, 33 år, politisk sekreterare på Vänsterpartiets partikansli: Jag 
vill jobba för att öka personaltätheten och minska storleken på barngrupperna i förskolan.
Daniel Hansson, 31 år: Jag arbetar med att hjälpa funktionshindrade ungdomar ut i 
arbete/studier. På fritiden fiskar jag gärna och umgås med familjen. Jag är trött på att risk-
kapitalister tjänar pengar på att äldre får liggsår i privat äldreomsorg och att finansvalpar 
flyttar vinstpengar från friskolor till skatteparadis. 
Kathryn Mutegeki, 27 år, studerande: Jag vill jobba för en bättre äldreomsorg.  

Vill du veta mer, kontakta bo.jansson@vansterpartiet.se 
Hemsida: Vansterpartiet.se/salem

Johannes, Pia, Daniel, Sanna, Jimmy och Moses.

Vänsterpartiet Salems kandidater 
till kommunfullmäktige 2014-2018


