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Arbetarekommunens ordförande  
Partikamrater! 

Vi står nu inför en mycket oviss valrörelse där 
det står mellan en socialdemokratisk eller  
moderatisk styrd regering både i riket, regionen 
och kommunen.  
Vi står inför ett val där kommunen ska utvecklas 
ännu mer eller om vi ska gå tillbaka till  
moderatisk gammaldags politik som handlar om 
avveckling av de kommunala verksamheterna. Vi 
står inför ett samhälle där vi socialdemokrater 
anser att våra gemensamma skattepengar ska gå 
till att förbättra vård, omsorg, skolan och sjuk-
vården eller moderaternas  
politik som går ut på stora skattesänkningar, be-
sparingar inom de kommunala verksamheterna 
och vinster i välfärden där överskotten går till 
stora aktörer inom vård, omsorg o skola. 

Vi socialdemokrater i Simrishamns kommun går 
till val på att utveckla den kommunalt offentligt 
styrda välfärden. Där vi vill satsa mer resurser på 
vård, omsorg o skola men också mer resurser på 
all slags utbildningar vilket våra företagare anser 
vara viktigt. Vi saknar idag utbildad arbetskraft 
inom många yrken och därför vill vi att alla som 
går någon form av yrkesinriktad utbildning ska 
garanteras praktik, sommarjobb eller anställning 
inom de kommunala verksamheterna. 
Det har varit en intensiv vår/sommar där mycket 
jobb har gått åt att göra ett handlingsprogram 
som vi precis antagit.  
Samt en valbroschyr som blev klar vecka 28 och 
är nu på väg till tryck för att kunna delas ut till  

alla hush9åll precis innan förtidsröstningen star-
tar den 22 augusti. 
Här vill jag tacka er alla som varit involverade i 
vårt Handlingsprogram för ett mycket bra jobb. 
Vill också passa på o tacka Pia Ingvarsson för  
jag tror att hon nog lagt ner mest jobb på vår 
Valfolder av alla. 
Det har också spelats in en film som ligger på 
You tube:  

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLuP6xiOmgds3THdjm0VOgprEsQSzDjqsE  
Hemsidan: 
www.socialdemokraternasimrishamn.se  
Facebook:  
Socialdemokraterna Simrishamns kommun  
Filmen får ni gärna får sprida så mycket ni kan. 
Det kommer en film till i ett senare skede. 
När detta skrivs så är det ca 2 månader kvar till 
valet den 9 september 2018. Ett val som vi måste 
hjälpas åt att vinna. För till fler vi är som jobbar 
med att dela ut flygblad, knacka dörr, prata med 
väljarna som tex på frukosten på arbetsplatsen, i 
matkön i affären där man handlar, på torget, nå-
gon aktivitet som s föreningarna gör eller på nå-
gon annan plats desto större chans har vi att vin-
na valet. Så nu gäller det hårt arbete de sista två 
månaderna. 

Ha en bra sommar så syns vi ute på någon  
utåtriktad aktivitet. 

Karl-Erik Olsson  
Ordförande arbetarekommunen. 

Valupptakt  
Malmö Folkets Park  11 augusti kl 15:00                                        

Vi tar ett gemensamt tåg kl 12:47  

från Simrishamns station.  

 

Vill du köra själv och har plats över så kontakta soc.simrishamn@gmail.com   



 

Kommunstyrelsen 
En återblick! 

I fjol hände det många positiva saker i vår kom-
mun och våren i år har börjat lika positivt som 
2017 slutade. Vi har en stabil ekonomi i kommu-
nen och som det ser ut när detta skrivs 
så kommer vi att klara 1, %-målet i överskott, 
vilket innebär ca 8-10 miljoner i plus. Just nu job-
bas det med budgeten 2019-2021 där vi då pla-
nerar att lägga en preliminär budget från social-
demokraternas sida. Om andra partier kommer 
att göra det samma återstår att se. Men vi vill 
visa att vi tar ansvar för kommunens framtid. Tit-
tar vi då tillbaka på ekonomin under dessa snart 
4 år som vi nu har styrt. Så har vi haft ett över-
skott i den kommunala kassan på över 110 miljo-
ner och vi har lagt ut ca 50-60 miljoner till nämn-
derna. Vilket motsvara ca 15 miljoner årligen i 
nya satsningar och samma summa hamnar vi på 
för 2019. Detta har gjort att vi inte har behövt 
spara en enda krona på de kommunala verksam-
heterna. Utan enbart gjort stora satsningar på 
såväl skola, vård o omsorg, asfalterat om våra 
gator, byggt nya cykelvägar invigt torg, offentliga 
toaletter, multiarenor mm. 
I slutet av maj invigdes vår nya bokbuss som nu 
åker runt i kommunen och ger möjlighet för våra 
medborgare på mer än 20 orter, förskolor och 
äldreboenden att låna böcker. Tidtabellen finns 
på hemsidan! Det kommer också att finnas flera 
olika aktiviteter kopplade till bokbussen med 
start i höst. 
Vi har även infört gratis entré på Österlens muse-
um, vilket gett en bra effekt på besökssiffrorna. 

Vattenavtal klart 

Något som säkert gläder de som bor i de norra 
delarna av kommunen är att vattenavtalet med 
Tomelilla kommun blev klart i våras. Det innebär 
att vattentillförseln där nu är säkrad. Även Kiviks 
reningsverk börjar vi bygga ut i år och det ska 
vara klart någon gång 2019–2020. 
Under våren startade ett nytt nätverk med åtta 
kommuner som kommer att samverka för en 
bättre miljö i Hanöbukten. 

Region Skåne vill också ha en renare Östersjö och 
stöttar vårt arbete tillsammans med Lunds uni-
versitet på Marint centrum med sju miljoner un-
der en period av fem år. 
Kommersiell hamn 

Vår hamn är en viktig samlingsplats i vår kom-
mun. Inte många städer kan stoltsera med en 
hamn som sammanstrålar med centrum där ha-
vet möter staden. Vår hamn har under många 
decennier varit känd för att vara Sveriges ledan-
de fiskehamn. Nu när fisket börjar att ta ett litet 
uppehåll, är det glädjande att vi nu också är på 
gång att göra hamnen till en handelshamn med 
t.ex. spannmål. Ett avtal är på gång med Lant-
männen som håller på att etablera sig ännu mer i 
vår kommun.  
När det gäller fiskets framtid så jobbas det hårt 
på många håll i kommunen för att det ska överle-
va. Vi kommer ha ett möte i slutet av månaden 
med landshövdingen, Länsstyrelsen, Region Skå-
ne, fiskare och representanter från förädlingsin-
dustrin. 
Vi kommer också att träffa Trafikverket i slutet 
av juni för att stärka vår kommuns infrastruktur, 
såväl järnvägen som vägarna. 
Och sedan 

Den 1 september får alla som är över 75 år åka 
gratis med Skånetrafiken inom kommunens grän-
ser. 
Det planeras för fullt för en start i höst för Cam-
pus Österlen, ett samlingsnamn för utbildningar 
och fortbildningar på högskole- och yrkeshögsko-
lenivå som kommunen ligger bakom. Alla utbild-
ningar styrs av efterfrågan och bygger på nära 
samverkan mellan näringsliv, akademi, utbild-
ningsanordnare och offentlig sektor. Invigningen 
av Campus Österlen är planerad till den 23 au-
gusti 2018. 

Med önskan om en skön sommar 

Karl-Erik Olsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 



 

Verksamheten är kostnadsfri och 
öppen för alla barn och unga i åld-
rarna 6 - 19 år. Denna verksamhet 
har även det goda med sig att det 
utgör ett utmärkt inslag i vårt så vik-
tiga integrationsarbete.  
Ett annat mycket trevligt bevis på att 
barn och unga hörs och syns kunde 
vi notera den 15 juni då våra gymna-

sielever tog studenten och torget var fullt av gla-
da och lyckliga ungdomar – och anhöriga. Det 
förtjänar att åter uppmärksammas att om Mode-
raterna fått driva sin politik så hade torget varit 
kliniskt rent ifrån studenter - och alla glada män-
niskor - då moderaterna som bekant ville avveck-
la och lägga ned all gymnasieutbildning i vår 
kommun.  
Som tur var lyckade vi socialdemokrater få majo-
ritet för vår kamp att inte bara bevara gymnasie-
utbildningen utan även bygga ut den och i år fyll-
des alltså torget av studenter för andra året i 
rad. 
Nu går vi vidare och fortsätter bygga ut utbild-
ningsutbudet och från och med läsåret 
2019/2020 har vi även ett Ekonomiprogram på 
Nova Academy. 
Ja, de politiska skiljelinjerna kan knappast bli tyd-
ligare. Moderaterna står för avveckling och vi 
Socialdemokrater för utveckling och framtidstro! 

Christer Grankvist  
Ordförande Barn och utbildningsnämnden  

Barn o utbildningsnämnden  
BARN OCH UNGA I FRÄMSTA RUMMET! 

En viktig devis och ett kännetecken 
för vår kommun är som bekant att 
Barn och unga hörs och syns i Simris-
hamns kommun. Det känns oerhört 
fint att det inte bara är några vackra 
ord i något dokument, utan är i 
högsta grad ett faktum och ett för-
hållande som även gäller i praktiken.  
Vårt målmedvetna arbete inom det-
ta område har fått genomslag i hela landet och 
verkligen satt Simrishamn kommun på kartan. 
Många studiebesök görs i kommunen och repre-
sentanter för vårt barnrättsarbete blir inbjudna 
till centrala myndigheter och nu i sommar är re-
presentanter ifrån bun-förvaltningen inbjudna 
till Almedalen på Gotland. 
Barnrättsarbetet har även kopplats till FN-
projekt och har medfört att kränkningar och 
mobbning har minskat.  
Även på regeringsnivå har man observerat hur 
Simrishamns kommun jobbar med barn och 
unga. Detta även vad avser Kulturpedagogiska 
enhetens fantastiska arbete och som även det 
som bekant fått stort genomslag i hela landet 
och utgör ett föredöme för hur man kan arbeta.  
Även denna sommar kopplar vi samman devisen 
att Barn och unga hörs och syns i Simrishamns 
kommun med det kulturella inslaget. Det kom-
mer att vara en sommarkulturskola i kommunen 
från den 20 juni till den 26 juli. Det blir möjlighe-
ter till dans, konst, cirkus och musik.  

Lite sommarläsning om Simrishamnsbostäder SIMBO! 
Det är efterfrågan på hyresrätter i Simrishamns Kommun och det är positivt, på Trekanten håller man 
på att färdigställa 64 lägenheter i ett 8 våningshus och ett 6 vån, alla lägenheterna är uthyrda, inflytt-
ning november-december I Gärsnäs där byggs ett LSS boende med 7 lägenheter 
och det blir inflyttning i september, nästa projekt blir Solrosen med 32 nya bostä-
der vid Simrisvägen två hus om fyra våningar, det är ett intressant förtätningspro-
jekt med närhet till Simrishamns centrum.  
Det verkar som om intresset för att flytta till Simrishamns Kommun har ökat, en 
känsla man har, det gäller att försöka hålla byggkostnaderna så låga så att det blir 
överkomliga hyresnivåer.Utöver nybyggda bostäder, kan Simrishamnsbostäder er-
bjuda  i befintliga områden i Simrishamn samt i Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik och St: Olof. 
Erik Persson SIMBO 



 

Socialnämnden  

Jag vill ge lite information angående begreppet 
brukare eftersom det då och då dyker upp att 
man borde använda ett 
annat namn.  
Ordet ”brukare” är ett i 
vissa kretsar ett om-
stritt namn på de som 
använder tjänster inom 
vård och omsorg.  
2013 utgick en remiss från Socialstyrelsen till 
kommuner och flera brukarorganisationer och 
efter svaren på den remissen rekommenderar 
Socialstyrelsen ordet ”brukare” som ett samlat 
begrepp för alla de som får individuellt behovs-
prövade insatser från socialtjänsten. 
Ordet brukare ska inte användas i ute verksam-
heterna och det står tydligt i rekommendationer-
na att begreppet brukare ska användas på ett 
nyanserat sätt och inte i mötet med individen. 
Namnet används i tredje person och ute i verk-
samheterna ska namnet på personen användas.   
Begreppet ”kund” använder man sig av i vissa 
privata verksamheter men Socialstyrelsen avrå-
der detta namn som ett samlat begrepp.  
Vi är säkert överens om att ordet ”brukare” inte 
är det mest optimala men så länge vi inte hittar 
ett annat ord som är gångbart hos alla får vi an-
vända ”brukare”. 
 
Pia Ingvarsson  
Socialnämndens ordförande    

Vårens arbete har varit omtumlande men posi-
tiv.  
Nämnden har fattat många beslut som blivit 
överklagade men i slutändan ändå gått vår väg 
som vi säger, byggherren har fått börja bygga.  
Ett av besluten har varit bygglov till sk. Brända 
tomten där byggherren önskade bygga 13 lägen-
heter men där vi nu är nere i 7 vilket inte gynnar 
byggherren alls. Så förslag ligger på att göra om 
detaljplanen för att göra det möjligt att bygga 
mer. Dessutom ska det nu göras en omfattande 
arkeologisk grävning på tomten som byggherren 
får bekosta. Ja det är inte lätt. Nytt byggande på 
Joneberg, med enbostadshus,  är också beviljat 
trots att det stod annat i YA. Kortare behandling 
än 8 veckor går knappast att få. Konstskolan ska 
få 4 nya grannar i och med att bygglovet blev 
klart för Folkskolan 3-6, enbostadshus, vid senas-
te mötet. Överklaganden får vi alltid men i detta 
fall ändrades ritningarna något så det ska bli fina 
bostäder som passar in i den gamla miljön. Bygg-
nadsnämnden är alltid positiv till företagande 
och vid förra mötet gavs bygglov till Mandelmans 
trädgård med parkeringsplats och Orangeri med 
ny entré och på senaste mötet fick även den nya 
ägaren till ”Räkan” ett säsongsbygglov för 5 år 
med krav att flytta båten när det inte är säsong. 
Även tillgänglighetskraven ska vara i ordning 
med trapphiss. Så nu hoppas vi att de och ni ska 
få en bra sommar. 
Ann-Christin Råberg Byggnadsnämndens 1 vice 

Byggnadsnämnden  

Kalendarium mötesdagar  
09-aug Nämnds Ks träff 18:00 

27 aug KF grupp 17:00 

27-aug Kommunfullmäktige 18:00 

13-sep Medlemsmöte 18:30 

13-sep Nämnds Ks träff 18:00 

1 okt KF grupp 17:00 

01-okt Kommunfullmäktige 18:00 

04-okt Nämnds Ks träff 18:00 

29 okt KF grupp innan KF 17:00 

29-okt Kommunfullmäktige 18:00 

 

01-nov Nämnds Ks träff 18:00 

12-nov Styrelsemöte 18:00 

22-nov Nämnds Ks träff 18:00 

26 nov KF Grupp innan KF 17:00 

26-nov Kommunfullmäktige 18:00 

29-nov Medlemsmöte 18:30 

29-nov Nämnds Ks träff 18:00 

13-dec KF grupp 18:00 

17 dec KF grupp innan KF 17:00 

17-dec Kommunfullmäktige 18:00 

    



 

16,17,18 juli Kiviks marknad 

26,27,28 juli Krämaremarknad 

31/7 Gårdsmöte Simrislunds idrottsplats 
Civilminister Ardalan Shekarabi kl 15:00 

4/8 Torget kl 10-14 Delar flygblad på stan  

11/8 Valupptakt Malmö Folkets park 15:00 
Vi åker tåg gemensamt kl 12:47 från Simrishamn 

11/8 Torget kl 10-14 Delar flygblad på stan  

15/8 Gårdsmöte Simrisvägen/Bergstrandsväg 

18/8 Torget kl 10-14 Delar flygblad på stan  

18/8 Valbuss politiker besöker: 
Borrby 10:00, Skillinge 11:30, Simris 13:00 

18/8 Nationell kampanj 

23/8 Aktivitet på stationen från 06:30 

25/8 Stafettmaran 
Vi behöver supportrar utefter sträcka 1 och 2 som hejar på löparna  

25/8 Sillen dag Torget/hamnplan kl 10-14  

29 aug Dörrknackningskampanj 

30/8 Aktivitet på stationen från 06:30 

1/9 Valbuss politiker besöker: 
Kivik 10:00, St Olof 11:30, Vitaby 13:00 

1/9 Torget kl 10-14 Delar flygblad på stan  

6/9 Aktivitet på stationen från 06:30 

3-7 sep Dörrknackning from 17,00 alla dagar  

8/9 Torget kl 10-14 Delar flygblad på stan  

8/9 Valbuss politiker besöker:  
Hammenhög 10:00, Gärsnäs 11:30, Östra Vemmerlöv 13:00 

9/9 Valdagen 
Alla hjälps åt att bemanna vallokalerna   

9/9 Valvaka från kl 19:30 

 Om du har möjlighet att hjälpa till vid dessa aktiviteter kontakta  
soc.simrishamn@okraft.nu eller telefon 126 40     

Valrörelse 2018  
Här kommer ett schema inför valrörelsen aktiviteter  

OBS!!! Detta är preliminärt och vissa aktiviteter kan komma att justeras något   

Aktuell info kommer i veckobladet  



 

Valdagen 9 september  

Vi behöver hjälp med att bemanna vallokaler för att dela ut valsedlar 

Totalt 15 stycken vallokaler och vi behöver vara där mellan  

kl 08:00-20:00. Blir vi många som hjälps åt kan det räcka med var sitt 

två timmars pass.   

Hör av er till respektive S förening  

Albo   

Christl Bengtsson  christl.bengtsson@hotmail.com 070-558 93 91 

BÖHH   

Robert Grandelius  robbancini@gmail.com  070-773 01 74 

Simrishamn   

Lennart Månsson  simrishamn@telia.com 070-394 71 38 

Valvaka 9 september kl 19:30 

När sista rösten är lagd och vallokalerna stängt—ja då ska vi sitta samlade  

Vi följer resultaten och umgås under tiden  

Anmäl er till soc.simrishamn@gmail.com eller 0414 126 40 

 

 Var vi ska vara meddelas senare. Nu kör vi så de ”ryger”  

Valseger 2018 !!! 



 

Arbetarekommunens nästa  

Medlemsmöte blir den  

24 september kl 18:00 

Då väljer vi företrädare för kommunstyrelsen 

samt gruppledare i nämnderna  

Välkomna!  

Trygg i Simrishamn 

Onsdagen den 22 augusti kl 17 00  
anordnar Seniorrådet ett öppet möte på  
Seglarpaviljongen i Simrishamn med en bred  
belysning av aktuella trygghetsfrågor. 
Medverkar gör kommunpolis Birthe Parkhagen,  
socialchef Stina Lundquist, parkchef Anand  
Andersson, räddningschef Mats Svensson och 
kommunstyrelsens ordförande Karl- Erik Olsson. 

Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Ta med några  
bekanta och möt upp till ett angeläget möte 

                                    Välkomna 

Simrishamn S förening  
Familjedag måndagen den 20 augusti kl 18,00 
 
Korvgrillning  
Tipsrunda  
Möjlighet att spela bangolf  
 
Samling vid grillplatsen Tobisvik             Välkomna 

BÖHH S förening  
Nästa medlemsmöte är den 20 augusti 

Kl 18:30 Otto gården Borrby   

Korvgrillning  

 

Nominering till regionuppdrag och  

intresseanmälan till kommunal uppdrag  

Österlens S kvinnor   
Nästa medlemsmöte är den 14 augusti  

SAP lokalen kl 18:30  

Nominering till regionuppdrag och  

intresseanmälan till kommunal uppdrag  

 


