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Simrishamn behöver en socialdemokratisk politik
Socialdemokraternas mål är nöjda invånare som erhåller en prisvärd service
med god kvalité. Vi tar ett långsiktigt ansvar för vårt arbete och är lyhörda mot
våra medborgare.

Socialdemokratin är en motståndsrörelse mot klassklyftor och orättvisor och
för lika möjligheter att kunna påverka sin egen framtid. Vi har goda möjligheter
att skapa en bättre och tryggare kommun där vi tar ansvar för varandra och vår
gemensamma framtid.

En god offentlig ekonomi är inget självändamål, men den ger ro i arbetet för en
trygg och växande kommun.

Välfärdens utveckling hänger i hög grad samman med demokratins utveckling
och förankring hos medborgarna. Vi vill fortsätta arbetet med att förankra
demokratin genom att ge ännu bättre förutsättningar för alla medborgare att
delta i den demokratiska processen.

Vi socialdemokrater vill göra politiken mer trovärdig genom att skapa större
delaktighet för invånarna och därmed på ett bättre sätt utgå från de enskilda
medborgarna och deras önskningar och behov.

Som medborgare ska alla behandlas lika, ingen ska beröva dig din
medborgarrätt.

Ett kännetecken på ett öppet samhälle är också förmågan att ta till sig impulser
utifrån. Vi vill att nya tankar och idéer ska få utrymme i vårt tänkande, att nya
traditioner ska ha plats vid sidan av de gamla och att nya grupper människor
ska känna sig välkomna i vår kommun.
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Socialdemokratiska hjärtefrågor
En socialdemokratisk politik bygger på ett tankesätt där skola, vård, omsorg
och trygghet är i fokus.
Vi socialdemokrater vill värna om den kommunala skolan där alla våra barn och
ungdomar är garanterade en bra undervisning under trygga förhållanden.
Unga vuxna ska ta plats i samhället. De har ett fantastiskt tillskott av nya idéer,
kunskap och kreativitet som vi måste uppmuntra och ta vara på.
Våra äldre är värda den allra bästa omsorgen. Det är de som byggt samhället
och skapat goda förutsättningar för de yngre generationerna. Alla har rätt till
ett liv i frihet, sociala aktiviteter, trygghet och att själv råda över sina liv.
Vi socialdemokrater vill utveckla kontakterna mellan kommun och näringsliv
samt ta tillvara och utveckla de områden som har gjort Österlen känt. Vi vill
göra Simrishamns kommun till en attraktiv kommun för boende, företag och
besökare.
Kultur är för oss socialdemokrater ett vitt begrepp och berör demokratins
kärna. Det handlar om yttrandefrihet och delaktighet. Det handlar om vår
förmåga att förmedla och ta till oss kunskaper, erfarenheter och känslor.
För oss socialdemokrater är det en stor skillnad mellan ett privat företag och en
kommun. Kommunen skall tjäna människor och inte pengar.
Ekonomin får inte gå i första hand utan det måste vård, omsorg och skola göra.
En viktig del i den kommunala ekonomin är dock att vi har en ekonomi i balans.
Personalen utgör grunden i att kunna ge våra invånare och besökare en god
service med en hög kvalité. För att lyckas med våra ambitioner som
arbetsgivare krävs att vi i högre utsträckning tar långsiktiga och strategiska
beslut i en rad personalfrågor Löneutvecklingen kommer att vara avgörande för
att människor även i framtiden kommer att söka sig till och vilja ha
Simrishamns kommun som arbetsgivare.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Jämställdhet är en fråga om kvinnor och mäns makt att forma samhället och
sina egna liv
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Social trygghet
Värdig ålderdom
Vi lever längre och andelen äldre i Simrishamn ökar. Det är en stor framgång för vårt
välfärdssamhälle. Men det ställer också krav på vår sociala omsorg och förebyggande
insatser. Det är för oss socialdemokrater en självklarhet att alla ska ha rätt att leva ett bra liv
vilket
självklart
innefattar
en
värdig
och
trygg
ålderdom.
Vi vill utgå från en värdegrund som förverkligar ett gott liv för alla som bor i Simrishamns
kommun. Alla äldre ska kunna fortsätta att leva ett aktivt och självständigt liv och vid behov
få den omsorg de behöver. Äldre ska ges möjlighet till ett gott åldrande och samtidigt få en
god vård och omsorg när det behövs. Vården ska bygga på att man som äldre är delaktig och
känner sig trygg samt upplever välbefinnande.
Socialdemokraterna vill:
att alla äldre ska känna sig trygga och veta vart man vänder sig om man
behöver hjälp
att alla äldre i större utsträckning ska få påverka sitt liv och sin vardag

Vård och omsorg
Vi Socialdemokrater anser att den gemensamt finansierade vård o omsorgen ska drivas i
offentlig regi. Grundstommen i en demokrati är att politiken har inflytande över hur våra
skattepengar används och fördelas. Vår inställning är därför att alla förändringar alltid måste
bidra till att skattebetalarna får mer och en bättre välfärd för varje skattekrona. Vår
utgångspunkt är att skattepengar avsedda för välfärden ska användas för att höja kvaliteten
och inte till vinstuttag.
Vi vill utveckla möjligheten att låta personal få starta och driva intraprenader med egen
resultatenhet. Detta främjar kortare beslutsvägar och möjligheten att planera verksamheten
över tre år i stället för bokslut varje år. Detta ger även intraprenaderna möjlighet att återföra
eventuella överskott till att utveckla arbetsmiljön och att förbättra kvalitén i vården.
Socialdemokraterna vill:
att all vård och omsorg ska drivas i offentlig regi
att intraprenader är välkomna alternativ inom vård och omsorg

Tillgänglighet
Ännu har vi inte ett samhälle där personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter
som andra. Många gånger ses personer med funktionsnedsättning i först hand som personer
med vård- och omsorgsbehov och man glömmer bort allas rätt till delaktighet på lika villkor.
En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när individen möter brister i miljön eller
verksamheten.
Vi vill gå vidare med att forma ett samhälle som i verklig mening är tillgängligt för alla.
Allmänna lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga. Den offentliga sektorn måste bli ett föredöme i att bekämpa
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diskriminering och otillgänglighet. Vid all offentlig upphandling ska krav ställas på
tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Vi vill ha tillgängliga och anpassade bostäder som möter den äldre befolkningens behov.
Möjligheten till att bo kvar i det egna hemmet trots omfattande vård och omsorgsinsatser
skall vara en självklarhet. Vi vill ta ett helhetsgrepp och se över kommunens
bostadsområden och anpassa dessa för att kunna möta de aktuella behoven. Detta gäller
såväl inre som yttre miljö
Vi vill därför göra en tillgänglighetsinventering som är kopplad till en handlingsplan. Planen
ska även innehålla datum för åtgärd.
Socialdemokraterna vill:
aktivt arbeta med att göra den fysiska miljön tillgänglig för alla
medborgare och besökare
att tillgängligheten i bostadsområden ses över i såväl inre som yttre miljö
göra en tillgänglighetsinventering för att koppla denna till en
handlingsplan

Den goda maten
Maten är för alla, oavsett ålder, av central betydelse för den upplevda livskvaliteten. Det är
dagens höjdpunkt för många. En måltid ska vara god, näringsrik och serveras i en tilltalande
miljö. Själva måltidsupplevelsen är minst lika viktig som maten. Maten ska upplevas som
”hemlagad” och ska dofta gott. Det ska finnas en möjlighet att välja alternativa rätter och
man ska kunna påverka portionsstorleken. Maten ska presenteras med en omsorgsfull
dukning av en engagerad och positiv personal.
Varje brukare ska kunna vara med och påverka maten genom kost eller matråd och att det
ordnas mataktiviteter.
Maten ska tillagas där den äts och de råvaror som används i matlagningen ska i möjligaste
mån vara ekologiska och närproducerade. Vi vill göra en kvalitetssatsning på maten inom all
vård och omsorg och att Simrishamns kommun blir en föregångare när det gäller både
hälsosam och näringsrik mat
Socialdemokraterna vill:
att maten ska vara god, näringsrik och serveras i en tilltalande miljö
att maten tillagas där den äts
att kommunen blir en föregångare i hälsosam och näringsrik mat

Inflytande
Vi socialdemokrater anser att alla ska känna sig trygga i sin bostad. Det finns idag äldre
personer som känner sig otrygga och ensamma i sitt boende, men som inte uppfyller kraven
för att beviljas ett särskilt boende. Vi socialdemokrater vill att hög ålder ska beaktas vid
bedömningen av behovet av särskilt boende och vi vill att det tas särskild hänsyn till
personer över 80 år vid bedömningen
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Individen skall i större omfattning få möjlighet att påverka hur och när insatser inom vårdoch omsorg utförs. En del har önskemål om att så få personal som möjligt utför insatserna
och andra önskar få insatsen utförd på ett visst klockslag. Det är därför av vikt att sätta en
maxgräns för antalet personer som utför insatser i det enskilda hemmet och att tillgodose
behovet av rutiner.
Vi vill inrätta och tillsätta en opartisk och fristående tjänst, utanför kärnverksamheten, dit
den enskilde kan vända sig med frågor eller för att få råd och stöd. Den personen ska
underlätta för äldre och anhöriga i kontakten med äldreomsorgen.
Socialdemokraterna vill:
att särskild hänsyn tas till personer över 85 år vid bedömning av särskilt
boende
sätta en maxgräns för antalet personer som utför insatser i det enskilda
hemmet samt att tillgodose behovet av rutiner
inrätta en opartisk och fristående person i kontakten med äldreomsorgen

Kultur i vården
Kulturupplevelser och eget skapande gör att vi mår bättre både till kropp o själ! Vi får känna
glädje, gemenskap och meningsfullhet och det behöver vi göra hela livet. Både kropp och själ
ska aktiveras och helhetssynen är därför viktig, alla sinnena ska stimuleras. Tillgängligheten
till kultur i vården ska ökas och det ska ske på brukarens egna villkor. Utvecklingen med
digital teknik kan göra det möjligt att möta kulturen på nära håll.
Stimulans i form av aktiviteter och kultur ska erbjudas vid varje särskilt boende.
Socialdemokrater vill:
att kulturens roll i vården utvecklas
att metoder skapas så att detta kan genomföras på brukarens egna villkor
att stimulans/aktivitet erbjuds på varje särskilt boende

Anhörigstöd
Allt fler får vård och omsorg i hemmet och för att det ska fungera på bästa sätt måste det
finnas stöd och hjälp till de anhöriga. Anhörigstöd är ett begrepp som innefattar många olika
typer av insatser med syfte att hjälpa, underlätta och stödja anhöriga som vårdar eller
stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. Det kan handla
om insatser för enskilda individer eller grupper. Det kan även utgöras av direkt eller indirekt
stöd där indirekt stöd främst inriktas mot den närstående vilket i sin tur kan underlätta
situationen för anhöriga.
Avlastning för den anhörige som då ska kunna lämna hemmet och känna sig trygg. Möjlighet
att träffa andra i samma situation och få byta erfarenheter ska finans i närområdet.
Frivilligorganisationer kan i många fall bidra till att utveckla utbud och kvalitet inom
äldreomsorgen.
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Socialdemokraterna vill:
att anhörigcentrum utvecklas med syfte att ge anhöriga en samlingsplats
för avlastning och erfarenhetsutbyte i närområdet
att möjligheten till avlastning via korttidsboende utvecklas

Säker vård
All vård ska utföras med hög kvalité och säkerhet. Alla, både vårdtagare och utförare, ska
känna sig trygga med sättet vård och omsorg utförs. För att främja ett ständigt lärande är
det angeläget med ett bra och lätthanterligt system för rapportering av avvikelser, tillbud
och vårdskador. Ett bättre IT-stöd med en sammanhållen journal anser vi vara ett måste för
att förebygga tillbud och ge förutsättningar för en säker vård och omsorg.
Det är inte helt ovanligt att personer med flera sjukdomar behöver vård från både
kommunen, primärvården och sjukhusvården samtidigt. God samverkan mellan kommunen
och region Skåne är därför viktigt för en god vårdkvalitet.
Det är viktigt att vård i livets slutskede sker på ett värdigt sätt vilket ska garanteras genom
palliativa team och Hospice.
Socialdemokraterna vill:
att en god vård i livets slutskede skall garanteras genom palliativa team
och hospice
att en utveckling av avvikelsehanteringen skall leda till ett ständigt lärande
och förbättringar av verksamheten
att IT-stöd utvecklas för att underlätta arbete och kunskap om enskilda
att undvika tillbud

brukare för

Demensvård
Det allra viktigaste i demensvården är det mänskliga mötet mellan vårdaren och den
demenssjuke, särskilt personalens möjligheter att skapa goda sådana möten. För att kunna
ge rätt sorts hjälp behöver personal i demensvården utbildning och handledning. Lika viktigt
är det att stödja anhöriga som vårdar demenssjuka i hemmet.
Demensboenden ska vara särskilt anpassade där småskaligheten, hemkänslan och närheten
mellan boende och personal är en viktig förutsättning för god omvårdnad.
Allt fler yngre får en demensdiagnos och vi vill därför utveckla speciella boenden för de
yngre dementa.
Socialdemokraterna vill:
att all personal ges den utbildning och handledning som krävs
att stöd ges till anhöriga i form av avlösning, kunskap och handledning
att demensboenden anpassas efter ålder
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Barn och ungdomar - en framtidsinvestering!
Barnen är vår framtid
För oss socialdemokrater är våra barn och ungdomar det värdefullaste vi har. De är vår
framtid och förtjänar de bästa förutsättningarna i livet.
Utan barn finns ingen framtid!
En av kommunens största utmaningar är att det föds för få barn och vi socialdemokrater
anser att det måste göras särskilda satsningar för att öka antalet barn och barnfamiljer i
kommunen.
Socialdemokraternas mål är att göra Simrishamns kommun till en av landets bästa barn-,
skol- och ungdomskommuner. Detta är en stor utmaning, men vi socialdemokrater antar
denna! För detta krävs en stark politisk viljeinriktning och medvetna satsningar.
Det krävs satsningar och hög kvalitet på barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter både i
centralorten och i våra viktiga byar. Kvaliteten måste vara hög, personalen ska kunna fullfölja
sina åtaganden/arbetsuppgifter. Föräldrarna kunna känna trygghet och tillit och varje barn
bli sett utifrån sin person och sina individuella behov. Utöver den pedagogiska kvaliteten
måste vi även säkerställa en social trygghet. En absolut nollvision mot all former och
kränkningar måste också gälla.
Vi måste även satsa på en bättre matkvalitet i vår barnomsorg och våra skolor. Halvfabrikat
och "snabbmat" måste arbetas bort och ersättas av riktiga råvaror. Det ekologiska,
hälsoinriktade och miljömedvetna inslaget i maten måste öka. Det är endast genom våra
barn som vi känner morgondagen!
Vi socialdemokrater menar att det egentligen inte finns mina och dina barn utan bara våra
barn! Barn och ungdomar som vi alla måste ta och känna ett gemensamt ansvar för. Det sägs
att allting har ett pris, men våra barn och ungdomar har ett värde! Ett värde som inte kan
mätas i kronor, ören eller skolpeng. Resurser måste tilldelas efter varje barns behov. Ge röst
åt barnen i valet så att vi kan förverkliga vår barn- och skolvänliga politik.
Socialdemokraterna vill:
skapa resurser utifrån barns behov
förbättra matkvalitén och öka det hälsoinriktade/ekologiska inslaget
öka miljömedvetande och fokusera på klimatfrågan
ta kampen mot den liberalare synen för droger och alkohol

Barnomsorgen
Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och öppen för alla. Den är till för
barnets skull men är också en förutsättning för att föräldrar ska kunna kombinera
föräldraskap och förvärvsarbete. Förskolan måste också kunna möta föräldrars behov av
barnomsorg på obekväm arbetstid.
Satsningar på kvalitet och innehåll måste omfatta hela förskolan. Varje flicka och pojke ska få
möjlighet att utveckla sin fulla potential som människa. Därför vill vi socialdemokrater satsa
extra resurser på förskolan. Vi vill att förskolan är av så hög kvalité att föräldrarna väljer den
kommunala förskolan som sitt första alternativ. Idag ligger Simrishamns kommun bland de
kommuner som har lägst personaltäthet i förskolan.
I förskollärarnas arbetstid måste ingå tillräcklig tid för planering av den pedagogiska
verksamheten. För att kunna rekrytera personal i framtiden måste det viktiga arbete som
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förskollärare och barnskötare uppvärderas. Löne- och anställningsfrågor utgör här också
viktiga faktorer att beakta. Arbetsmiljön ska vara god och funktionell.
Fritidshemmen spelar en stor roll för elevernas utveckling. Samarbetet mellan skolorna och
fritidshemmen måste fungera för att elevernas skoldag ska bli en helhet.
Socialdemokratins bärande tanke är att alla är lika mycket värda och har samma rättigheter
– ALLA ska med. Detta gäller inte minst våra barn. Hur vi behandlar och möter dem speglar
vårt samhälle och har betydelse för hela deras liv. Därför vill vi att det även tillskapas
handikappanpassade lekplatser där just ALLA kan känna sig välkomna och lika mycket värda!
Vi ser lekplatsen som en demokratisk rättighet.
Socialdemokraterna vill:
öka personaltätheten inom barnomsorgen
att alla barn ska bli sedda såväl barn som föräldrar ska känna sig trygga
handikappanpassa lekplatserna i kommunen

Grundskolan
Skola och barnomsorg tillhör de områden som socialdemokraterna sätter högst på
dagordningen. Utbildning är en viktig utgångspunkt för det jämlika samhället. Alla har rätt
att bli sedda, få den kunskap man behöver och känna trygghet i sin vardag. Det ställer krav
på en skola av högsta kvalitet.
Skolans viktigaste uppgift är att ge kunskaper. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället. Målet
blir därför att alla barn och ungdomar ska ha fullständiga betyg genom att nå de av
Skolverket uppsatta kunskapsmålen.
Det är oacceptabelt att så många elever lämnar skolan utan att vara behöriga till gymnasiet.
För att nå målen måste skolan präglas av arbetsro, trygghet, skaparglädje, kreativitet och
höga förväntningar.
Byskolorna är för oss mycket viktiga! För att upprätthålla en levande landsbygd och för den
struktur som Simrishamns kommun har är byskolorna en livsnerv.
I en skola för alla måste därför också resurstilldelningen styras utifrån denna målsättning.
Socialdemokraterna vill:
att alla barn och ungdomar ska ha fullständiga betyg
värna våra byskolor och den levande landsbygden
kvalitetssäkra och fräscha upp skolgårdarna
uppmärksamma, lyft fram och satsa på elever med särskilda behov
öka genustänkande i undervisningen för att uppnå ett likvärdigt
studieresultat för både tjejer och killar
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Musik/kulturskola
Vi måste arbeta aktivt för att få bort de stora köerna till musikskolan/ kulturpedagogiska
enheten. Alla som önskar måste få en plats i denna positiva och viktiga verksamhet. Här kan
våra barn och ungdomar odla sina intressen på ett kreativt sätt och finna goda mötesplatser.
Detta istället för att söka sig ut på gator och torg.
Våra barn och ungdomar är vår viktigaste framtidsinvestering och vi är övertygade om att
dagens investeringar kommer att ge mycket goda utdelningar på många olika sätt i
framtiden! Såväl socialt som ekonomiskt. Vi anser att kommunen måste ta ytterligare ett
steg i sin satsning på ungdomar och kultur. En musikakademi som samverkar med
gymnasieskolan startas.
KPE och kulturen är viktig för såväl våra barn och ungdomar som kommunen i sin helhet.
Intresset för verksamheten är glädjande nog stort och vi anser därför att det är helt orimligt
att runt 200 barn och ungdomar inte kan beredas plats på grund av resursbrist och istället
blir placerade i en kö som blir allt längre. Det skickar helt fel signaler. Istället vi måste sätta
våra barn och ungdomar i centrum. Det är endast genom dem som vi känner vår framtid och
att investera i denna är av största vikt för oss socialdemokrater.
Socialdemokraterna vill:
skapa kultur för alla och satsa på kulturskolan
ha en avgiftsfri kulturskola
att köer till musikskolan minimeras
satsa på en musikakademi

Gymnasieskolan
Gymnasiet är av största vikt för hela Simrishamns kommun och får inte isolerat betraktas
som en utbildningsfråga. Det krävs politiskt både mod och vilja för vår gymnasieskola!
Kommunen måste gå från ord till handling då det gäller att lyssna på våra ungdomar. Därför
vill vi uppmuntra kommunens elever att delta i den demokratiska processen. Genom elevråd
och elevrådsstyrelser ger vi eleverna möjlighet att formulera de krav och synpunkter de har
på skolans verksamhet. Kommunens gymnasieelever ska även genom ungdomsråd tillfrågas
om viktiga och stora genomgripande förslag i Simrishamns kommunfullmäktige, nämnder
och styrelser som berör dem.
Dagens ungdomar är målmedvetna och vill vara med och forma sin skola. Har vi inte en skola
utifrån
elevperspektivet
kommer
vi
aldrig
till
rätta
med
problemen.
Vi Socialdemokrater tror på våra ungdomar! Gymnasiet måste aktivare profileras och vi
måste våga visa att det inte bara finns vägar från Österlen utan även till Österlen.
Socialdemokraterna anser att vi måste ha en sammanhållen och likvärdig gymnasieskola.
Samma förutsättningar och villkor måste gälla oberoende av om man läser på ett teoretisk
eller praktisk program.
Socialdemokraterna vill:
ha en likvärdig gymnasieskola och med en hög kvalitet på såväl de
teoretiska som praktiska utbildningarna
fortsätta bygga ut våra gymnasieprogram
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busskort åt alla gymnasieelever
ökad samverkan mellan skola och arbetsliv/näringsliv

Vuxenutbildningen och Svenska För Invandrare (SFI)
Vuxenutbildningen har en stor betydelse för det jämställda samhället och för alla människors
chans till en likvärdig utbildning. I takt med den snabba samhällsförändringen och de högre
kraven från arbetsmarknaden så har komvux kommit att spela en allt viktigare roll i
utbildningssyfte. Vi socialdemokrater anser därför att det är av största vikt att
vuxenutbildning erbjuds i vår kommun. Vuxenutbildningen måste därför återföras till
Simrishamn och samverka med gymnasiet.
På motsvarande sätt utgör SFI en viktig utgångspunkt för våra invandrare. För att på bästa
sätt komma in i vårt samhälle. Såväl socialt som på arbetsmarknaden. Språket är en viktig
grund och förutsättning för att så skall ske. Därför vill vi återföra SFI-undervisningen till
Simrishamn för samverkan med gymnasieskolan.
Socialdemokraterna vill:
återföra vuxenutbildningen och SFI till kommunen
skapa fler utbildningsmöjligheter för såväl vuxna som ungdomar

Barnen är livets längtan efter sig själv
och vi socialdemokrater vill
göra handling och allvar av kommunens devis/slogan
”Simrishamn – en plats för livet!”
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Leva bo och verka
Livsmiljö
Vår unika miljö är en av de främsta förutsättningarna för Simrishamns kommun. Den gynnar
besöksnäringen och sysselsätter i dag många av våra invånare.
Simrishamns kommun och Österlen är ett mycket uppskattat turistmål. Kusten utmed
Östersjön med sina små hamnar och byar och alla de vackra badplatserna lockar många
människor till vår kommun.
Handeln och den övriga verksamheten har ofta utvecklats från våra gamla basnäringar, fisket
och jordbruket. Samtliga näringar bör utvecklas mot en allt högre förädlingsgrad, och mot
ett allt större inslag av lokala marknader.
Vår miljö, strand, kust, jordbrukslandskap och skogar är också i någon mening offentliga
rum. Allemansrätten är viktig att försvara och utveckla. Vi måste ha bättre tillgänglighet till
kusten, våra promenadstråk, badplatser, nationalpark och naturreservat.
Våra tätorter med sina gator och torg, hamnar och parker är i sig ett offentligt rum. Behovet
av mötesplatser i byarna samt utställningslokaler för konst och kultur är viktigt. Konstnärlig
utsmyckning av den offentliga miljön, belysning, anläggning av parker och grönytor är också
viktiga inslag i den offentliga miljön som bör ligga inom kommunens ansvarsområde.
Kommunal och kommersiell service är viktiga inslag i våra tätorter. När vi planlägger nya
områden måste våra kommuninvånare vara med i diskussionen i ett tidigare skede.
Vid planering av framtida bebyggelser är det viktigt att säkerställa att nya
översvämningsområden ej skapas. Med framsynt planering och höjdsättning kan detta
undvikas.
Socialdemokraterna vill:
öka inslaget av lokala marknader
värna om vår unika natur samt strandskydd
värna allemansrätten
öka antalet mötesplatser i kommunen

Bostaden – En social rättighet
En socialdemokratisk bostadspolitik är en social bostadspolitik. Alla människor, inte bara de
med särskilt goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till
rimliga kostnader i en trygg boendemiljö.
Simrishamn behöver en bättre bostadspolitik med tydliga och starka ambitioner. Det är
viktigt att det finns bostäder som är attraktiva, både storleks- och prismässigt för alla.
Bostadspolitiken är därför en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken och central
för samhällsbyggandet och för en långsiktig hållbar utveckling.
Kommunen har ansvar för att upprätta ett bostadsförsörjningsprogram. Det handlar om att
garantera markförsörjning, uppmuntra och möjliggöra för olika aktörer att bygga i
kommunen. Simrishamns bostäder har därmed en central roll, då det är ett helägt
kommunalt bolag som kommunen har direkt rådighet över. Simrishamns bostäders uppdrag
är att bygga och förvalta bostäder och ska fortsatt utvecklas.
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Det är viktigt att vi arbetar med att säkerställa att all nybyggnation görs enligt höga
miljökrav. Det faller sig också naturligt att kommunen planerar framtida bebyggelse utifrån
tillgänglighet och kollektivtrafiknära lägen för att underlätta ett miljövänligt resande. Det är
en utmaning då vi samtidigt måste värna den värdefulla åkermark och de grönområden vi
har i vår kommun. Det handlar om såväl förtätning i attraktiva bostadsområden som
utveckling i basorterna.
Ungdomar vill bo in en etta eller liten tvåa. Det råder brist på den sortens bostäder. Även en
sådan faktor påverkar om ungdomar väljer att bo kvar i Simrishamn eller att flytta någon
annanstans. Tillgången på bostäder påverkar även när ungdomar väljer utbildningsort. Om
studerande ungdomar kunde erbjudas ett bra, billigt och trivsamt boende, och detta blev ett
varumärke för Simrishamn, skulle möjligen fler söka sig hit för utbildning. Vårt kommunala
bostadsbolag utgör här en viktig roll.
För oss socialdemokrater är det viktigt med en levande kommun där alla får en möjlighet att
kunna bo, leva och verka. I ett hållbart Simrishamn känner alla stolthet och glädje över sitt
hem, oavsett geografiskt läge i kommunen.
Socialdemokraterna vill:
bygga bra bostäder för alla
verka för en god samhällsplanering
ta fram ett bostadsförsörjningsprogram

Vatten en livsnödvändighet
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi måste långsiktigt säkra tillgången på friskt o bra
vatten.
Vi ska skydda våra vattentäkter och inte bygga i närheten av vattenskyddsområden. Vi ska
gemensamt ta ansvar och hushålla med vattentillgången. Regnvatten är en resurs som vi
måste ta tillvara på.
Socialdemokraterna vill:
säkra tillgången till vatten
arbeta fram ett program för att skörda regnvatten

Energiförsörjning för framtiden
Vi är beroende av el till våra bostäder och arbetsplatser. Vi bör därför uppmuntra och
underlätta användandet av alternativa energikällor genom att tillhandahålla rådgivning.
För att minska energiförbrukningen i kommunens egna fastigheter ska all fossil uppvärmning
fasas ut
Solpaneler är ofta ett bra alternativ till uppvärmning av varmvatten och solceller är en
produktionsform för el, som är nästan outnyttjad.
Vi måste spara energi genom energieffektivisering!
Österlen är ett av de bästa områdena i Sverige för vindkraft men en eventuell utbyggnad
måste ta hänsyn till de ovärderliga naturvärden som finns.
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Socialdemokraterna vill:
prioritera alternativa energikällor
fasa ut all fossil uppvärmning i kommunens fastigheter
förenkla bygglovsprocessen för installation av solenergianläggningar
stötta energieffektivisering genom riktad rådgivning

Vägnätet
Vi har i dag ett i stort sett väl fungerande vägnät i kommunen. Men det finns problem, och
ett av de större är genomfarten för den tunga trafiken i flera av våra tätorter.
Genomfartstrafiken måste på något sätt ändras.
Gatunätet i våra tätorter är oftast väl utbyggt, men däremot så brister det i underhållet.
Detta gör att vi behöver satsa många miljoner under nästa mandatperiod på underhållet.
Utifrån säkerhet och folkhälsoperspektivet är det, viktigt med väl utbyggda gång och
cykelvägar i hela kommunen.
Ridvägar saknas i dag på många ställen, trots att enskilda hästägare och hästgårdar erbjuder
ridturer i landskapet. Dessa ridturer går ibland på allmän väg, ibland på naturstigar och på
våra stränder. Vi vill därför stimulera till fler ridvägar i kommunen
Socialdemokraterna vill:
förbättra underhållet på våra gator och vägar
bygga ut gång- och cykelvägnätet i hela kommunen
satsa på utbyggnad av vandrings- och ridleder
fortsätta att driva utbyggnaden av riksväg 9 och 11

Kollektivtrafik en gemensam nödvändighet
Kollektivtrafiken är en grundläggande samhällsservice och är för många det enda
resealternativet. Dessutom minskar kollektivtrafiken skadliga utsläpp och medverkar till en
bättre trafiksäkerhet.
Simrishamn behöver en välutvecklad kollektivtrafik. Det är en av förutsättningarna för att
Simrishamn ska kunna fortsätta att växa. Det gäller såväl ekonomiskt som
befolkningsmässigt. Anledningen är lika enkel som självklar. Människor som bor och verkar i
Simrishamn måste på ett enkelt, smidigt, miljövänligt och billigt sätt kunna resa från bostad
till arbete eller utbildning.
Järnvägsnätet och våra tågförbindelser måste byggas ut. Här är satsningen på Simrishamnsbanan oerhört viktig för vår kommuns framtida utveckling. Bättre bussförbindelser från
byarna till de knutpunkter som har tågstation. Någon form av resecentrum ska finnas i varje
tätort och detta måste vara tillgängligt för alla.
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Socialdemokraterna vill:
bygga ut kollektivtrafiken i kommunen
fortsätta driva projektet Simrishamnsbanan
utveckla bussförbindelser från byarna till de knutpunkter som har
tågstationer

Hamn och båttrafik
Färjetrafiken till Bornholm är viktigt för näringslivet både i Simrishamn och på Bornholm. Vi
kommer under mandatperioden arbeta för att denna linje återigen uppstår.
Hamnarnas utveckling är viktig för Simrishamns kommun. Vi vill utveckla våra fiskehamnar
och säkerställa det småskaliga fiskets framtid.
Vi ska undersöka möjligheten att utveckla fisket som en turistattraktion. Ett exempel är
”Hemmahamnen” med möjlighet att köpa färsk fisk över kaj.
Vi står även inför ett stort behov av att en del av våra hamnar behöver rustas upp, innan det
går så långt att de blir obrukbara.
Socialdemokraterna vill:
arbeta för en färjeförbindelse mellan Simrishamn och Bornholm
tillsammans
med
turistattraktion

näringslivet

utveckla och rusta upp hamnarna

utveckla

hamnarna

och

fisket

som
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Kultur – kraft att förändra och skapa nytt
Sprudlande kulturliv
Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket framtida samhälle vi vill ha. Vi socialdemokrater tror
på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och framtidsinriktade
samhället. Därför vill vi ha en stark kulturpolitik som skapar förutsättningar för ett
sprudlande kulturliv och många människors delaktighet.
Konsten och kulturen är delar av samhället och lider av samma typ av ofullkomligheter som
samhället som helhet. Det handlar om människor, som är utestängda från såväl deltagande i
kulturskapande som kulturupplevelser. I vissa fall beror det på bristande ekonomiska
resurser, men framförallt handlar det om att många människor saknar språkliga och sociala
koder, nycklar för att kunna tillgodogöra sig konstens och kulturens uttrycksmedel och
värden. Inte minst viktigt i sammanhanget är vems berättelser som ges utrymme och vems
berättelser som inte får plats. Kulturen har framförallt ett egenvärde; den utvecklar oss som
människor, skapar nya mötesplatser och skänker livsglädje. Vi socialdemokrater vill göra
kulturen mer tillgänglig för alla människor, inte bara de som har råd att betala. Kulturlivet
ska vara öppet för nya konstnärliga uttryck och grunden för detta är en stark offentligt
finansierad
kultursektor.
Socialdemokraterna vill:
att kulturen görs tillgänglig för alla
öka människors delaktighet i kultur och samhällsliv

Bibliotek en mötesplats för demokratin
Biblioteken är viktiga resurser i arbetet med att förankra ett demokratiskt synsätt. Vi vill
understryka att det är viktigt att utan kostnad få tillgång till böcker, tidningar, filmer och
musik på många språk. För att du ska kunna påverka krävs att du får tillgång till information
som är tydlig, allsidig och inte minst korrekt.
Biblioteken med dess filialer är också en mötesplats med föredrag, musik, utställningar,
sagostunder, kurser och mycket mera.
Den nya informationstekniken på biblioteken ska också finnas tillgänglig för både vuxna och
barn i sitt skolarbete. Biblioteken utgör också en viktig resurs för föreningslivet och
studieförbund. Genom förbättringar i det administrativa arbetet av uthyrningen av
samlingslokaler vill vi underlätta för sådan verksamhet.
Kulturen ska ges ökade möjligheter att nå ut i bostadsområden, på biblioteken och inom
folkbildningen. Detta genom att titta på möjligheten att inrätta bokbussar.
Socialdemokraterna vill:
öppna filialer som möjliggör boklån även i byarna
utreda möjligheten att införa bokbussar

Kulturkapital möter näringsliv
Ett rikt kulturliv skapar ett attraktivare Simrishamn. Ett rikt kulturliv är en av flera faktorer
för att motivera näringsliv att etablera sig på orten. Kultur bidrar till tillväxt och fler jobb.
Den kreativa sektorn ökar alltmer och aldrig tidigare har människor konsumerat så mycket
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kultur som de gör idag. Vi anser att nya samverkansformer måste till mellan
kommun/regionen och privata intressenter, organisationer och andra.
Denna samverkan mellan olika aktörer kan förutom att ge medborgarna tillgång till kulturella
upplevelser, främja inflyttning och näringsliv, också ge arbetstillfällen till kulturarbetare i
kommunen. Vi anser också att det är viktigt stödja arrangörerna av kultur då dessa verkar
som en bro mellan kulturproducenter och allmänhet. En gren av kulturen är den gröna
trädgårdskulturen. Denna kan genom samverkan av olika intressenter ge kommunen
goodwill, nya arbetstillfällen och inte minst en förståelse för den sårbara miljö vi lever i.
Genom att skapa förutsättningar för en kulturdriven tillväxt skapas arbetstillfällen och en
meningsfull fritid. Marknadsför man hela kommunen som en kulturkommun uppnår man liv
och rörelse på landsbygden samtidigt som man ökar inkomsterna från turismen. Genom
samarbete med näringslivet verka för upplevelsebesök i bland annat äppelodlingar.
Socialdemokraterna vill:
tillsammans med näringslivet utveckla äppelodlingarna till besöksmål
verka för en kulturdriven tillväxt
utveckla trädgårdskulturen
stödja lokala kulturarrangörer
skapa samverkansformer mellan berörda parter för nya kulturprojekt

Kulturbyggnader
Det finns många fina kulturbyggnader och kulturella landskap värda att vårda och bevara.
Det är viktigt att skötselplaner för kommunens kulturtillgångar upprättas. En inventering bör
göras av vårt kulturella landskap för att utveckla kulturturismen.
Förutom städer, naturskyddsområden och delar av landsbygden anser vi att kulturhamnarna
ska finnas i Simrishamns kommuns ägo och inte säljas ut. Vi vill med hjälp av
utomkommunala aktörer som EU försöka få ekonomisk hjälp att rusta upp våra
kulturhamnar. Dessa är viktiga både ur det traditionella näringslivets aspekt som ur
kulturlivets.
Socialdemokraterna vill:
upprätta skötselplaner för kommunens kulturtillgångar
inventera vårt kulturella
däribland våra kulturhamnar

landskap

för

att

utveckla

kulturturismen,

Österlens museum
Vi vill att Österlens museum och dess värdefulla objekt värnas och visas. Vi tycker att en
kommunal satsning kunde vara en ökad användning av informationsteknik och digitalisering.
Den ökade interaktiviteten leder till förändringar i den fysiska världen och morgondagens
besökare kommer sannolikt ställa nya krav på delaktighet. Detta innebär en utmaning för
kulturpolitiken i stort och inte minst för de traditionella institutionerna. Museer måste vara
rustade med mobila lösningar och utveckla verksamheter som bygger på ökad samverkan
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och deltagande.
Mycket av Simrishamns historia kunde läggas ut interaktivt och på nätet. Detta kunde stärka
museets attraktionskraft. Säkerligen finns det tusen sätt att utvecklas genom den nya
tekniken. Olika skolformer skulle också kunna lägga in sådant i sin läroplan.
Museet är i behov av ett magasin så att de kulturella samlingarna kan bevaras på ett riktigt
sätt samt att arbetsmiljön för de anställda också behöver förbättras. En sedan länge viktig
näringsgren i Simrishamn är och har varit fisket.
Vi vill utveckla ett projekt mellan Österlens museum och Marint Centrum för att kunna
erbjuda besökare/medborgare och skolor en möjlighet att följa utvecklingen inom fisket från
vrakekans tid till den moderna fiskeflottans tid.
Socialdemokraterna vill:
verka för ett fiskemuseum tillsammans med Marint Centrum
utveckla och värna Österlens museum

Barn och ungdom
Kultur betyder mycket för att stärka barns personliga utveckling. Konsten ger utrymme för
reflektion och eftertanke och genom konsten kan barnen förstärka sin yttrande- och
informationsfrihet. Vi stödjer därför kultur i skolan och den kulturpedagogiska enhetens
verksamhet i Simrishamn. Vi efterlyser projekt där barn och det politiska livet möts. Vi tror
det är viktigt att barn och ungdomar tidigt får tillgång till den politiska demokratin och dess
värdegrund och därigenom ökar ungdomars deltagande i det politiska samhällslivet. Vi
socialdemokrater i Simrishamn kommer därför söka möjlighet till projekt med samverkan
inom kommunen. Vi är övertygade att framförallt de vuxna kommer berikas och utvecklas av
detta möte. Vi bor i en liten kommun och därför bör det vara självklart att vi själva skapar
nya möten och mötesplatser.
Socialdemokraterna vill:
sträva efter en avgiftsfri kulturskola
gratis entré till Österlens museum för barn och ungdomar
öka barn och ungdomars delaktighet i kultur och samhällsliv
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Fritid ett hälsoperspektiv
Aktiv fritid
För oss socialdemokrater är det viktigt att Simrishamns kommuns fritidspolitik inriktas på att
skapa möjligheter för en social gemenskap och att det skall finnas en aktiv fritid för alla
medborgare. Folkhälsofrågan hör ju även fritiden till, därför vill vi att kommunen skall vara
en aktiv aktör i folkhälsofrågor. I kommunen skall det finnas en bred kompetens beträffande
faktorer som påverkar just din hälsa.
Vi skall sträva efter att alla ska kunna utöva idrotts- och motionsaktiviteter utifrån egna
förutsättningar och önskemål. Hur man bedriver sin fritid kan ske på många sätt. Det kan
vara inom en förening, eller helt på egen hand.
Den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre medborgare i Simrishamn kommer
att öka. All forskning visar på hur viktigt det är med en meningsfull fritid för att hålla oss
friska och aktiva långt upp i åldrarna.
Fritidspolitiken skall inriktas på att skapa möjligheter för social gemenskap och en aktiv fritid
för alla medborgare. Det innefattar möjligheter till daglig fysisk aktivitet i alla åldrar.
En viktig del i barns och ungdomars vardag är just fritiden. Därför vill Vi socialdemokrater ta
tillvara ungas kreativitet och vara lyhörda för deras önskningar och behov. Barn och
ungdomar ska efter intresse och förmåga ha möjlighet att delta i någon fritidsaktivitet. Den
öppna fritidsverksamheten bör därför erbjuda såväl idrottsverksamhet som möjligheter till
andra sociala aktiviteter.
Kommunens engagemang i fritidsfrågor syftar till att ge alla, oavsett ekonomiska
förutsättningar, lika möjlighet till en rik och stimulerande fritid. Fritidsgårdar och
ungdomskaféer är därför viktiga mötesplatser där barn och ungdomar kan träffa andra unga
på sina villkor men under vuxnas uppsikt. Dessa mötesplatser är viktiga för att fånga upp
ungdomar som annars rastlösa hade hängt på stan. Det är i de unga tonåren, mellan barnoch vuxenliv, människor är som mest påverkningsbara.
Fritidsgårdar och annan kommunal ungdomsverksamhet skall fostra i demokratisk anda och
därför bygga på ungdomars inflytande.
Därför är det viktigt att det finns mötesplatser som stimulerar till kreativitet, engagemang
och god hälsa i alla åldrar.
Tilltalande utformning och skötsel av bostadsnära miljöer ökar allas möjligheter till motion
och rekreation i vardagen. Det ska upplevas tryggt och inbjuda till ökad spontanverksamhet
vid dygnets alla timmar.
Föreningslivet är grunden för allas möjlighet till en rik fritid.
Socialdemokraterna vill:
bedriva ett aktivt folkhälsoarbete
stimulera till ett aktivt fritidsliv
satsa mer resurser på fritidsgårdarna
aktivt arbeta med att föra dialog med barn och ungdomar
att föreningslivet får ett starkt stöd för sin barn- o ungdomsverksamhet
ha ökat samarbete mellan skolan och föreningslivet
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Miljön – en nödvändig framtidsfråga
Simrishamns kommun och Österlen har en fantastisk natur, öppna slätter, böljande
kulturlandskap,
bokskogar,
kusten
med
milslånga
sandstränder,
havet.
Otroligt vackert och värdefullt men lätt förgängligt om vi inte förstår att använda det på ett
förnuftigt och hållbart sätt. Det som en gång förstörts kan aldrig återställas till sitt
ursprungliga skick.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljöproblem utanför Sveriges
gränser.
Riksdagen har beslutat om 15 nationella miljökvalitetsmål.
Under nästa mandatperiod kommer vi att arbeta för att samtliga miljömål kommer upp på
agendan. Det skall finnas en realistisk tidplan för varje mål med mätbara väl definierade
delmål.

Klimathotet är en av de största framtida utmaningarna.
Koldioxidutsläppen är ett av våra största miljöproblem inför framtiden. För att minska
koldioxidutsläppen måste vi satsa på kollektivtrafik och satsa på alternativa drivmedel
Socialdemokraterna vill:
att alla kommunala bilar ska använda alternativa drivmedel
satsa på kollektivtrafik

Ekologisk odling
Efterfrågan på ekologiskt odlade produkter ökar. Att odla ekologiskt eller att lägga om till
ekologisk produktion kräver noggrann planering med hänsyn till gårdens naturliga
förutsättningar. För att ekologisk odling ska vara ett intressant alternativ till dagens
traditionella odling krävs en välplanerad växtföljd som grund. Gammal och ny kunskap
tillsammans med spetsad rådgivning och nytänkande, så kan ekologisk odling vara ett
intressant alternativ.
Socialdemokraterna vill:
stötta ekologisk odling genom riktad rådgivning
öka andelen
till minst 25 %

ekologisk

mat

till

våra

skolor

och

vårdinrättningar

Friskare Östersjön
Simrishamns kommun ligger vid Östersjön, ett hav som är ett av världens känsligaste hav.
Östersjön står inför stora utmaningar. Utan ett rent hav kommer fisken och allt annat liv i
Östersjön sakta att dö ut.
Orsakerna till övergödning är många. En av dessa som vi kan påverka är enskilda avlopp.
Avloppsvatten från orenade avlopp och avlopp med infiltration hamnar förr eller senare i
havet och vårt grundvatten. Vi vill genom riktade insatser minska denna påverkan.
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Skånes Hav o Vatten är ett samarbetsprojekt mellan Simrishamns kommun, Marint Centrum
och Region Skåne. Detta projekt ska främja ett friskare vatten och Östersjön. För ett friskare
Östersjön är detta samarbete oerhört viktigt för framtiden
Socialdemokrater vill:
satsa ytterligare på Marint centrum
förstärka samarbetet med Skånes Hav och Vatten
ta fram en Vatten och avloppsplan som tar hänsyn till vår känsliga Östersjö
med riktade insatser minska antalet enskilda avlopp

Kommunala upphandlingar
När upphandlingar genomförs i offentliga verksamheter ligger det ett stort ansvar på den
som handlar upp att ställa krav på hållbarhet och socialt hänsynstagande.
Arbetsförhållanden, meddelarfrihet och anställningstrygghet ska garanteras i avtal och
förfrågningsunderlag. Detsamma gäller avtalsenliga villkor.
Socialdemokrater vill:
utbilda kommunens inköpare att kunna ställa hållbara miljö- och sociala
krav vid upphandling,
att i kommunala upphandlingar i möjligaste mån köpa närproducerat
verka för att kommunen blir en Fairtradekommun (rättvisekommun)
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Personal - en tillgång
Kommunen en bra arbetsgivare
Vår viktigaste tillgång för att nå framgång i all verksamhet är personalen. Vi behöver
medarbetare med hög kompetens och ett starkt engagemang. Personalpolitiken,
tillsammans med skapandet av en stark arbetsrätt, en jämställd arbetsmarknad och nära
samverkan med fackföreningarna, är socialdemokratins viktigaste grundstenar. Vi vill med
tydlighet visa vad vi vill med vår personalpolitik som visar att vi är ett föredöme som
arbetsgivare. Likvärdiga arbeten och yrken ska avlönas lika oavsett kön.
Detta är en rättvisefråga och ska ingå i den lönepolitiska ambitionen.
En attraktiv arbetsplats ska erbjuda både trygghet och goda utvecklingsmöjligheter. Ett bra
klimat för personalinflytande och goda möjligheter för kompetens- och löneutveckling
kommer att vara avgörande för att kommunen ska framstå som en attraktiv arbetsgivare.
Vi vill pressa tillbaka sjukskrivningstalen och minska ojämlikheten på arbetsmarknaden.
Detta uppnås genom en bra arbetsmiljö och att medarbetarna får möjlighet till att vara
delaktiga och ha inflytande över de beslut som påverkar deras vardag på arbetsplatsen.
Om upphandlingar genomförs i offentliga verksamheter ligger det ett stort ansvar på den
som handlar upp att ställa krav på hållbarhet och socialt hänsynstagande.
Arbetsförhållanden, meddelarfrihet och anställningstrygghet ska garanteras i avtal och
förfrågningsunderlag. Detsamma gäller avtalsenliga villkor.
Socialdemokraterna vill:
erbjuda trygga anställningsförhållanden
säkerställa en bra och tidig rehabilitering vid sjukdom
utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet samt följa upp detsamma så
att det fungerar på alla nivåer i verksamheterna
förbättra kunskapen om arbetsmiljön
att krav på svenska kollektivavtal eller motsvarande villkor och förstärkt
meddelarfrihet för personalen ställs i samband med alla upphandlingar

Heltid
Vi Socialdemokrater vill att alla anställningar ska i grunden vara heltid där den anställde har
möjlighet att välja lägre tjänstgöringsgrad. Olika skeden i livet möjliggör då att gå ned i
arbetstid och att när så önskas gå upp i sysselsättningsgrad igen. Man ska då också ha
rättigheten att komma tillbaka till sin heltidstjänst.
Vi vill också att det ska ställas krav på heltid vid offentlig upphandling. Det innebär att vi vill
införa rätt till heltid i hela den offentligt finansierade välfärden. Bra arbetsvillkor för de
anställda är en förutsättning för att vården, omsorgen och servicen ska hålla en hög kvalitet.
Med ett större inflytande från den enskilde kan nya arbetstidsmodeller utvecklas.
Socialdemokraterna vill:
att heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet
att visstidsanställningar minimeras
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Friskvård
Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som bidrar till att främja hälsan.
Motion gör att vi mår bättre och har roligare på jobbet. Personalen håller sig friskare och
därmed minskar sjukskrivningarna. Vi vill genom effektiv och god personalpolitik ge
arbetstagaren en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt.
Därför vill vi erbjuda friskvård för personalen som ger möjlighet till fysisk aktivitet på
arbetstid.
För att friskvård ska bli mer jämställt vad gäller alla människors lika värde och möjligheter att
delta så behöver utbudet breddas och det ska bli möjligt att använda dessa pengar till olika
aktiviteter.
Socialdemokraterna vill:
erbjuda friskvård för alla
schemalägga fysisk aktivitet på arbetstid
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Jämställdhet
Allas lika värde
Jämställdhet är en fråga om kvinnor och mäns makt att forma samhället och sina egna liv.
Det innebär en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn
förekomst av det betalda och obetalda hemarbetet. Utgångspunkten för oss
socialdemokrater är att vi vill ha ett samhälle som är jämlikt och jämställt. Det gäller både
klassperspektivet och lika möjligheter för kvinnor och män. Som politiker har vi ett ansvar
när det gäller jämställda löner och jämställda arbetsvillkor. Vi har därför sedan länge kämpat
för att skapa förutsättningar för att både kvinnor och män ska kunna arbeta i lika hög
utsträckning.
För oss socialdemokrater är det självklart att vi ska ha en barnomsorg som möjliggör att alla
föräldrarna kan arbeta – oavsett vilken arbetstid de har. För att nå detta vill vi öka
resurserna till välfärden.
Idag har de individuella lösningarna blivit en allt större del av välfärden.
Vi Socialdemokrater anser att välfärden är allas ansvar.
Ofta faller omsorgsansvaret tyngre på kvinnor än män. Ingen ska behöva gå ned i arbetstid
för att ta hand om sina anhöriga för att omsorgen brister.
Samtidigt som samhället står inför stora utmaningar i det allt större behovet av äldreomsorg
med en allt äldre befolkning, riskerar kvinnor framförallt få lösa denna problematik
individuellt. Detta påverkar den kvinnliga sysselsättningen och de ökade problemen med
tillgången till och kvaliteten på äldreomsorg har blivit en kvinnofälla. Genom att höja
kvaliteten på våra äldreboenden och ge tillräckliga personalresurser både där och inom
barnomsorgen, ökar kvinnors möjlighet att kunna delta fullt ut i arbetsliv och annat
samhällsengagemang. Vi Socialdemokrater menar att personalförstärkningar inom välfärden
i högsta grad också är en jämställdhetsfråga.
För att gå från ord till handling och uppnå jämställdhet i praktiken i vår kommun har vi
Socialdemokrater en mängd förslag för att uppnå detta.
Socialdemokraterna vill:
att kommunen ska ha ett
utveckla
jämställdhetspolicyn
jämställdhetsdeklarationen)

tydligt jämställdhetsperspektiv och fortsätta
i
enlighet
med
CEMR
(Europeiska

införa jämställda löner och jämställda arbetsvillkor
öka resurserna till välfärden

Sidan 26 (30)

Demokrati
Medborgardialog
För oss Socialdemokrater är demokratin viktig och nyckeln till ett fritt och jämställt samhälle.
Demokrati är ingen självklarhet utan måste hela tiden skyddas. I ett demokratiskt samhälle
behandlas alla lika. Demokratiska friheter och rättigheter är den största rikedom som en
individ kan ha men som kommer med ett ansvar att bruka dem rätt och värdigt. Demokratin
är verktyget för att bygga fungerande samhällen där alla omfattas och ingen stängs ute
Socialdemokraterna vill:
skapa förutsättningar för medborgardialoger mellan politiker,
tjänstemän och medborgare
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Offensivt näringsliv
Utvecklande företagsklimat
Socialdemokratrena ser Simrishamn som möjligheternas kommun. Vi har en hållbar
utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt
och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald,
upplevelser och framtidstro. Detta tar hänsyn till lokala och regionala omständigheter
rörande bland annat arbetsmarknadssituationen, infrastrukturen och de förutsättningar som
behöver tillgodoses för att åstadkomma ökad attraktivitet att kunna bo, leva och verka i
kommunen.
Socialdemokraternas målsättning är att skapa förutsättningar för entreprenörer, företag och
organisationer att kunna utvecklas med människan i centrum så att en ekonomisk och
sysselsättningsmässig tillväxt kan leda till att programmets mål uppfylls.
Socialdemokraternas målsättning under kommande mandatperiod är att Simrishamns
kommun ska vara en av de 50 bäst rankade kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet.
Ett positivt företagsklimat kräver förbättring av kontakterna med näringslivet, detta kräver
en kontinuerlig dialog med näringslivet. Därför måste arbetet med företagsbesök och
näringslivsträffar, med fokus på de små och medelstora företagen, intensifieras och ske
kontinuerligt. Företagsorganisationer, branschorganisation och företagsrådet i kommunen
kommer här att spela en avgörande roll. Simrishamns kommun ska stimulera till nya nätverk
och fördjupa diskussioner om allt från företagens vardag till viktiga framtidsfrågor. Fler jobb
skapas genom växande företag i kombination med att det finns tillgång till rätt kompetens.
Kunskap och utbildning utgör också grunden för nya idéer som kan omvandlas till
arbetstillfällen. Vårt politiska mål är att skapa bättre förutsättningar för fler jobb i nya
yrkesgrenar och i branscher där jobben kan expandera och bli fler.
Socialdemokraterna vill:
genom dialog med näringslivet förbättra företagsklimatet
utöka samverkan mellan kommun och företagare

Öka nyföretagandet
Vi behöver förstärka ett antal områden, däribland ung företagsamhet, nyföretagande och
kvinnligt företagande och skapa nya ”krockplatser” mellan skola och företagande.
Därigenom kan vi fånga upp innovationer och underlätta steget från idé till företag.
Socialdemokraterna kommer under denna mandatperiod att aktivt arbeta för att locka fler
nyetableringar till Simrishamns kommun. Vi vill sträva efter en bra spridning mellan olika
branscher. Vi vill undersöka möjligheterna att tillsammans med företagsledare skapa en
mentorsverksamhet för små och nystartade företag som behöver stöd att växa och
utvecklas. Simrishamns kommun ska fortsätta att stötta och bidra till utvecklingen av
Nyföretagarcentrum. Marknadsföringen av nyföretagarcentrum ska intensifieras för att nå ut
till fler målgrupper.
Det allt större etableringstrycket i västra Skåne skapar där allt högre priser på färdiga lokaler,
fastigheter samt mark. Vi ser därför stora förutsättningar att lyckas med en offensiv och
genomtänkt marknadsföringskampanj genom att erbjuda bra tomter till industrier och
handelsverksamhet till ett marknadsmässigt pris och samtidigt erbjuda en bra livsmiljö i
Simrishamns
kommun.
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Samverkan regionalt, nationellt och internationellt är nödvändigt för att öka kommunens
attraktionskraft. Simrishamns kommun ska därför delta i arbetet med att bygga ett
internationellt varumärke baserat på dels Österlens dragningskraft, dels på Region Skånes
roll som pådrivande kraft att utveckla näringslivet i Skåne.
Socialdemokraterna vill:
öka nyföretagandet
ta fram en strategi för att locka nya företag till Simrishamn
skapa en mentorsverksamhet med företagsledare
bygga ett internationellt varumärke baserat på Österlens dragningskraft

Ung företagsamhet
En viktig del i arbetet med nyföretagande är att få unga människor intresserade av företag
och företagande. Vi vill satsa på ungt företagande i samarbete med företagsorganisationer.
Ett sätt kan vara att redan under skoltiden ge ungdomar möjlighet att komma i kontakt med
näringslivet. Detta genom att pröva på att driva egna företag, att delta på nätverksträffar via
praktik och på så sätt få utlopp för sin kreativitet, samt skaffa sig nyttig erfarenhet inför ett
kommande arbetsliv.
Socialdemokraterna vill:
ta fram ett program för ung företagsamhet

Minskad byråkrati för företagare
Vi vill införa servicemätningar i den kommunala förvaltningen som mäter hur nöjda
företagarna är med servicen vid bygglov, miljö- och utskänkningstillstånd samt annan
service. Mätningarna ska ligga till grund för konkreta målformuleringar kring kommunens
handläggningstider och en förbättrad service.
Vi vill parallellt med myndighetsutövningen utveckla arbetsmetoder för att i större
omfattning än i dag uppfattas som en kommun som både ska, kan och vågar ge råd och stöd.
Socialdemokraterna vill:
ta fram ett program för att korta ner handläggningstiderna

Utveckla infrastrukturen och förbättra tillgängligheten
Kollektivtrafik och bra infrastruktur - är helt avgörande för sysselsättning och tillväxt. Vi
måste i ökad utsträckning resa ”grönt”. Kollektivtrafik är det avgjort bästa färdsättet
eftersom det är miljövänligt, säkert och tryggt. Det är också viktigt att ha en väl fungerande
infrastruktur och kollektivtrafik i anslutning till resecentrum. Vi ser en väl utbyggd
infrastruktur och kollektivtrafik som en del i arbetskraftsförsörjningen.
Snabba och effektiva kommunikationer underlättar för näringslivet att rekrytera personal
och lockar sannolikt företag till nya investeringar och etableringar. Dessutom är satsningar
på modern teknik och infrastruktur ett måste för att öka kapaciteten och möjligheterna att
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arbeta på den plats man befinner sig.
Vi vill förbättra och öka IT-infrastrukturen i hela kommunen. Satsningar på bredband och
andra tekniska möjligheter för att säkerställa tillgången till både internet och mobila nätverk
är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle, oavsett om man bor i staden eller på
landsbygden. För Simrishamns näringsliv är vägförbindelserna väster- och norrut en
prioriterad fråga för oss. Vi vill öka standarden på riksvägarna 9 och 11.
Socialdemokraterna vill:
möjliggöra att i större utsträckning resa ”grönt”
utveckla infrastrukturen
näringslivet

så

att

den

anpassas

till

dagens

krav

från

Entreprenörskapsfrämjande insatser och kompetensförsörjning.
Vi vill skapa en skolorganisation som bygger på att utveckla elevernas entreprenöriella
egenskaper i syfte att ge eleverna största möjliga förutsättningar att möta framtidens
utmaningar. Insatserna ska löpa som en tråd genom grundskolan och gymnasieskolan med
insatser rörande ung företagsamhet, vidare till nyföretagare rådgivning och
entreprenörskaps-stödjande insatser. Det entreprenöriella lärandet ska sätta en tydlig prägel
på grundskola och gymnasieskola och ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas till
företagsamma individer med större tilltro till sina egna möjligheter att bo, leva och verka i
vår region med gränsöverskridande samverkan.
Socialdemokraterna vill:
skapa en skola som uppmuntrar till entreprenörskap

Kunskap om näringslivet
För att bättre kunna förutse utvecklingen och därmed ligga steget före alla andra med att
upptäcka förändringar i branscher som kan vara intressanta för kommunen ska det
fortlöpande göras utbildningsinsatser för våra förtroendevalda och tjänstemän.
Socialdemokraterna vill:
ordna temadagar för förtroendevalda och tjänstemän

Besöksnäringen i kommunen ska utvecklas.
Fiske, frukt, kultur och vår unika natur är exempel på områden som är viktiga för
Simrishamns kommuns besöksnäring.
Besöksnäringen i Simrishamns kommun är en av våra största näringar. Denna utgör en stor
och viktig del för sysselsättningen inom handeln i kommunen. Näringen har dessutom en
fortsatt stor potential att vidareutvecklas. En utveckling som dock är beroende och som
kombineras allt mer med andra upplevelser, vilket innebär att det finns ett stort behov av att
även skapa förutsättningar för de upplevelsebaserade näringarna att kunna utvecklas till
reseanledningar, speciellt för barnfamiljerna. Det behövs fler så kallade motorer som drar
besökare till kommunen.
Utvecklingsarbetet ska ta vara på förutsättningar som finns rörande naturen och de
pågående aktiviteter som finns inom kultur, föreningsliv, evenemang och aktiviteter.
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Socialdemokraterna vill:
genom kreativ idéutveckling och ett nära samarbete mellan kommun och
besöksnäringen få fler besökare till Österlen året runt

Stimulera företagandet i de gröna näringarna samt tillväxt fokuserad på
innovativa miljöer.
Vi vill skapa bättre förutsättningar för fler jobb i nya yrkesgrenar och i branscher där jobben
kan expandera och bli fler. Vi socialdemokrater vill stimulera företagandet i de gröna
näringarna till en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen ska arbeta för att hitta lösningar
som möjliggör för lokala företag att kunna vara med och lämna anbud i upphandlingar i
högre utsträckning än tidigare.
Kommunen ska också arbeta med och stötta skapandet av innovationer och innovativa
miljöer och särskilt beakta insatser som leder till tillväxt inom framtidsorienterade näringar.
Framtagandet av miljövänligare energislag ska stimuleras liksom nyttjande av lokaltrafiken i
samhällsplaneringen.
Socialdemokraterna vill:
ge rådgivning till företag som vill arbeta klimatsmart

