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Ett Salem för alla 
– inte bara de rikaste

Vänsterpartiet vill inget mindre än allas frihet. Frihet från våld och 
fattigdom. Frihet från diskriminering och rasism. Frihet till våra 
kroppar och till vår kärlek. Frihet för barn att växa upp i trygghet 
och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just 
deras förmågor. Frihet till ett gott och meningsfullt arbetsliv med en 
lön som går att leva på. Frihet till en värdig och innehållsrik ålder-
dom med rättvis pension. Frihet att leva och utvecklas i en hållbar 
värld. Frihet och jämlikhet är förutsättningar för varandra. Varje en-
skild människas frihet hänger samman med alla människors frihet. 
Med ett samhälle som tillåter och gör den möjlig för alla.



Våra kandidater till kommunfullmäktige i Salem

1. Sanna Jansson Wiberg, 
högstadielärare, 40 år

2. Daniel Hansson, 
controller, 35 år

3. Itai Cabrera Fernández, 
verksamhetsutvecklare, 37 år

4. Håkan Hultgren, 
handläggare, 52 år

5. Paula Fuenzalida, 
kulturarbetare/lärare, 47 år



Bostäder till alla och 
kommunalt ansvarstagande

Alla människor ska ha möjlighet till 
ett eget hem till en rimlig kostnad, 
idag finns det i Salem  gott om bostä-
der för de som har möjlighet att köpa 
sin bostad, medan de som inte kan 
köpa bostad tvingas flytta från Sa-
lem. Det vill vi förändra! Det måste 
bli lättare att hitta ett boende i Salem 
oavsett ekonomisk situation.

Bostadsbristen måste byggas bort. 
Det byggs just nu mycket i Salem 
och det finns planer för ännu mer, 
men det byggs inte hyresrätter i den 
omfattning som behövs och det som 
byggs behöver också ha hyror som 
alla har råd med. För att det ska bli 
så krävs en aktiv bostadspolitik. 
Det  krävs förstås också statliga 
åtgärder som investeringsstöd för 
byggande av hyresrätter, statliga lån 
samt byggbolag med fokus på att 
bygga billiga hyresrätter.

I Salem kommer vi fortsätta ar-
beta vi för införande av ett allmän-
nyttigt bostadsföretag för att vi som 
kommun ska kunna styra vilken typ 
av bostäder som byggs och vi ska 
kunna ta ett gemensamt grepp om 
bostadsbristen i kommunen. Det är 
uppenbart att marknaden inte lyckats 
möta behoven hos ungdomar som 
vill kunna skaffa sig sin första egna 
bostad, de äldre som vill flytta till en 
lägenhet, familjer som behöver stör-
re bostad eller familjer i seperation. 

Klimatfrågan och 
kollektivtrafiken

Klimatfrågan är avgörande för 
mänsklighetens framtid och vi be-
höver påbörja omställningen mot ett 
mer långsiktigt hållbart samhälle. 
Miljöhänsyn är viktigare än kort-
siktiga vinstintressen. Rättvisa och 
miljö hänger också ihop, de som be-
lastar miljön mest måste göra störst 
förändringar i sin livsstil. Ansvaret 
på detta ligger på både individ, kom-
mun och statsnivå. 

Bland det första moderaterna gjor-
de när de vann landstingsvalet, var att 
dra ner på turtätheten på linje 725 och 
708 samtidigt som de markant höj-
de biljettpriserna. Det är därför som 
det ofta saknas en anslutningsbuss i 
Tumba och Rönninge på helger och 
kvällar. Detta vill vi i Vänsterpartiet 
ändra på. Salemsborna och miljön 
behöver tätare busstrafik - inte ned-
skärningar och höjda priser. Vi vill 
också utreda en ytterligare busslinje 
till Södertälje, eftersom många ar-
betar där. Det skulle medföra att fler 
valde att åka kollektivt istället för att 
tvingas ta bilen.

Lita på välfärden, trygga 
anställningar i kommunen, 
minskad arbetstid

Vänsterpartiet vill att alla ska ha 
möjlighet till en anställning och egen 
försörjning. Idag har vi en arbets-



marknad där vissa inte får jobba alls 
och andra sliter ut sig. För att förhin-
dra det vill vi ge rätt till heltid och 
arbeta för full sysselsättning för alla. 
Vi ska inte se en viss andel arbetslös-
het som ett normaltillstånd. 

Vänsterpartiet har drivit på för-
sök med sex timmars arbetsdag runt 
om i sverige. Det har både funge-
rat bra på arbetsplatserna och gi-
vit förbättringar i form av bättre 
hälsa och bättre arbetsklimat. Efter 
valet 2018 vill Vänsterpartiet verka 
för att ett försök med sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön införs 
på en arbetsplats i varje kommun. Så 
även i Salem. 

På längre sikt vill vi se en arbets-
marknad med 30 timmars arbets-
vecka som normalarbetstid, sänka 
övertidstaket till 100 timmar och ge 
alla rätt till heltidsarbete. På så sätt 
blir arbetet bättre fördelat i samhäl-
let. Det ökar allas möjligheter att för-
sörja sig på ett arbete samtidigt som 
ohälsa på grund av att människor 
slits ut i arbetslivet minskar.

Flyktingpolitik – allas lika 
värde

Vänsterpartiet är för en human flyk-
tingpolitik som hjälper människor i 
nöd. Den senaste tiden har präglats 
av allt annat än det, där många par-
tier försöker trumfa varandra i vem 
som kan komma på de bästa sätten 

att vända människor på flykt ryggen. 
Debatten och den förda politiken 

skapar en känsla av flyktingar som 
ett hot mot samhället. Även etablera-
de partier försöker skylla välfärdens 
brister på flyktingar istället för att 
diskutera hur den förda ekonomis-
ka politiken påverkar möjligheterna 
till en bra välfärd för alla i Sverige. 
Debatten underblåser rasism och 
skapar rädsla för varandra baserat på 
ursprung. Det är en farlig utveckling. 

Istället behöver vi, alla människor 
som finns i Sverige, mötas och vara 
en del av den kraft som bygger ett 
gemensamt samhälle. Vi måste till-
sammans hitta sätt att ta tillvara på 
alla individers möjligheter att bidra. 
Vi vet att med rätt politik kan ett till-
skott av flyktingar hjälpa Sverige att 
lösa problemen med avfolkningsho-
tade bygder, en åldrande befolkning 
och en välfärd i skriande behov av 
fler anställda. För det behövs möj-
ligheter för de som kommer hit att 
rota sig och hitta sin plats. Det krä-
ver permanenta uppehållstillstånd 
och möjlighet till barn att återförenas 
med sina föräldrar och syskon. Det 
är politik som bygger ett stabilt sve-
rige på lång sikt. 

Rasismen bidrar till ett ojämlikt 
samhälle och begränsar människors 
frihet och möjligheter. Därför måste 
vi alla bekämpa rasismen var den än 
visar sig, om det så är på skolor, ar-
betsplatser eller i riksdagen. Vi ger 



oss inte en tum, inte heller i Salem, i 
kampen för allas lika värde. 

Jämlik skola och 
förskola samt prioritera 
fritidsverksamheter

Varje människa behöver kunskap 
för att hantera sin omvärld. En sko-
la för ett modernt och demokratiskt 
samhälle handlar inte bara om att 
utbilda för arbetslivet – det handlar 
också om allas rätt till bildning.I dag 
går utvecklingen åt fel håll: elevers 
bakgrund spelar allt större roll. Hur 
mycket elever lär sig beror idag 
alltmer på vilken skola de hamnar i 
och vilka föräldrar de har. Så behöver 
det inte vara. Vänsterpartiet vill 
skapa en jämlik och sammanhållen 
skola. 

För att kunna kompensera för 
elevers olika bakgrund och behov 
måste skolans resurser användas 
rätt och i tid. För elever i behov av 
särskilt stöd behöver insatser sättas 
in  tidigt. Alla barn ska också ha rätt 
till en förskola där den pedagogiska 
verksamheten håller högsta kvalitet. 

Skolor och förskolor lämpar sig 
inte för affärstänkande eftersom en 
bra utbildning är en mänsklig rät-
tighet. Då ska inte skolor kunna gå 
i konkurs mitt i terminen. Elever ska 
kunna lita på att de har en skola att 
komma tillbaka till efter sommarlo-
vet. Staten behöver återta ansvaret 

för skolan från kommunerna, men 
kommunerna ska avgöra vilka skolor 
som ska finnas i kommunen och var. 
Det är inte föräldrarnas ansvar att se 
till att barnen hamnar på en bra skola 
– i Sverige ser vi till att alla skolor 
är bra.

Fritidsverksamheten är också ett 
viktigt komplement till skolan, fri-
tidshemmen har under lång tid blivit 
nedprioriterat och vi kommer att ar-
beta vidare i Salem för att öka resur-
serna till fritids.

Tillgänglig kultur

Kultur är ett av människans behov 
och kulturen ska vara lätt att utöva 
och uppleva.

Vi vill göra kulturskolan tillgäng-
lig för fler, idag är avgifterna höga 
jämfört med andra kommuner och 
dessa vill vi sänka, vänsterpartiet har 
som mål att göra kulturskolan kost-
nadsfri före 2022. Vi vill också öka 
tillgängligheten till kultur för vuxna 
som utökade öppettider på vårt bibli-
otek samt att införa bidrag till studie-
cirkelverksamhet. 



� 10 miljarder kronor till 
välfärden

� Gratis kollektivtrafik under 
sommarlovet för unga som går i 
skolan 

� Höjt allmänt tandvårdsbidrag 
för personer 65-74 år

� Höjt bostadstillägg för 
ålderspensionärer och personer 
med SA-ersättning

� Sänkt skatt för dem med låg 
pension

� Gratis medicin för barn 

� Gratis preventivmedel till unga i 
alla landsting

� Gratis simundervisning för alla 
6-åringar 

� Fördubblat tandvårdsbidrag för 
alla 

� Gratis öppenvård för alla över 
85 års ålder 

� Bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen har tagits bort 

� Sänkt skatt för personer med 
sjuk- och aktivitetsersättning 

� Höjd garantinivå i sjuk- och 
aktivitetsersättningen 

� Glasögonbidrag upp till 19 år 

� Höjd assistansersättning

� Höjd grundnivå i 
föräldraförsäkringen 

� Förstärkt arbete mot skatteflykt

� Avgiftsfri mammografi-
undersökning i hela landet.

� Satsningar mot psykisk ohälsa 
hos både unga och vuxna

� Fler anställda i äldreomsorgen

Vänsterpartiet gör skillnad!
När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet, som trycker på för progres-
siva och rättvisa förändringar, blir det budgetar med ett fokus som tydligt 
förbättrar vår gemensamma välfärd. Nedan följer några av de reformer 
som Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingar med regeringen.

Alla satsningar finns inte med här, men läs gärna mer på
www.vansterpartiet.se/reformer-for-valfard-och-jamlikhet/



Bli medlem i 
Vänsterpartiet!
Så här gör du:

Gå in på Vänsterpartiets hemsida, vansterpartiet.se – klicka på 
”Bli medlem” och fyll i formuläret. Du kan betala medlemsav-
giften direkt med kort eller med inbetalningskort som skickas 
till dig.  

Som medlem i Vänsterpartiet får du:  
• Möjlighet att arbeta för en vänstervalseger i valet 2018 
• Möjlighet att vara med och utveckla Vänsterpartiets politik  
• Inbjudningar till kurser, seminarier och studiecirklar  
• Tidningen Rött fyra gånger per år  
 
Medlemsavgiften är 300 kronor per år, men första året betalar 
du bara 100 kr. Om du har mycket låg inkomst, t.ex. om du är 
pensionär, studerande eller arbetslös, kan du beviljas halv av-
gift. Så fort vi får meddelande om att du gått med så kontaktar 
vi dig (glöm inte att ange telefon och e-postadress)! 

Välkommen till Vänsterpartiet!


