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Samhällsplanering  
Leva, bo och verka   

Socialdemokraterna har varit pådrivande i arbetet med den nyligen antagna 

översiktsplanen som är vägledande för hur kommunen långsiktigt ska förvaltas och 

utvecklas på ett hållbart sätt. 

 I arbetet med översiktsplanen har de nationella miljömålen varit styrande. 

Översiktsplanen reglerar avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. I 

planen avgränsas områden som har höga natur- och/eller kulturvärden, områden 

som omfattas av Riksintressen för friluftsliv och/eller strandskydd, samt kustnära 

områden som skyddas och hållas tillgängliga för alla medborgare. Här redovisas 

också redan planlagd mark och andra områden lämpliga för nybyggnation. 

Socialdemokraterna vill utveckla Simrishamns kommun på ett långsiktigt hållbart 

sätt, utan att minska kommunens attraktionskraft.  

Närheten till havet och våra hamnar är viktiga för Simrishamns kommuns utveckling. 

Vi vill utveckla såväl småbåtshamnarna som turistmål samt våra fiskehamnar och 

handelshamnen i Simrishamn. Socialdemokraterna vill stödja näringslivet främst i 

areala näringar och utveckla hamnen som en handelshamn.  

Vi står inför ett stort behov av upprustning av våra hamnar för att undvika 

kapitalförstöring.  

 

Socialdemokraterna vill 

 

 värna om de allmänna intressena och behålla inriktningen på väsentliga  

 ställningstaganden i översiktsplanen 

 

 skona kustlandskapet från ytterligare exploatering och värna strandskyddet  

 

 att en trädplan fastställs för återväxt i bebyggda miljöer 

 

 utveckla hamnarna i Simrishamn och Skillinge som handelshamn och fiskehamn  

 

 rusta upp och utveckla fritidshamnarna   
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Bostadsplanering 

En socialdemokratisk bostadspolitik är en bostadspolitik för alla människor, inte bara 

för de med särskilt goda ekonomiska förutsättningar. Även personer med 

begränsade ekonomiska förutsättningar ska ha tillgång till bra bostäder i en trygg 

boendemiljö.  Bostadspolitiken är därför en grundläggande del i den generella 

välfärdspolitiken och central för samhällsbyggandet och för en långsiktig hållbar 

utveckling. 

För oss socialdemokrater är det viktigt med ett hållbart bostadsförsörjningsprogram 

där alla ges en möjlighet att kunna bo, leva och verka oavsett geografiskt läge i 

kommunen.  

 

Socialdemokraterna vill 

 

 att det byggs tillgängliga bostäder för alla i hela kommunen   

 

 att nybyggnation övervägande bör ske i anslutning till tätorterna 

 

Vatten och Avlopp 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi måste långsiktigt säkra tillgången på friskt 

och bra vatten. Därför är det viktigt att samarbeta med andra kommuner för att 

säkerställa framtidens vatten.  

Det krävs ett fortlöpande underhåll av våra reningsverk och vattenledningar. Den 

långsiktiga tillgången till dricksvatten måste säkerställas.  

Avloppsnätet måste fortlöpande underhållas och säkras ur bland annat 

miljöaspekter.     

 

Socialdemokraterna vill: 

 

 upprusta och förbättra underhållet av vatten och avloppsanläggningar för  

         långsiktig hållbarhet 

 

 att kommunen utreder möjligheterna att säkra tillgången på rent dricksvatten 

 

 att kommunen genomför vattenvårdsåtgärder som syftar till att fördröja  

 avrinningen i landskapet och därmed öka infiltrationen till grundvattnet 
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Vägnätet  

Vi har i dag ett i stort sett väl fungerande vägnät i kommunen. Riksväg 9 och 11 är 

viktiga för Simrishamns kommuns utveckling. Genomfartstrafiken främst vad gäller 

den tunga trafiken genom flera av våra tätorter behöver åtgärdas.  

Vi vill fortsätta bygga ut och förbättra underhållet av vägnätet samt göra en översyn 

av belysningen på landsbygden.  

Säkerhet och folkhälsa motiverar väl utbyggda gång och cykelvägar i hela 

kommunen.   

Ridvägar saknas i dag på många ställen. Enskilda hästägare och hästgårdar erbjuder 

ridturer i landskapet. Dessa ridturer går ibland på allmän väg, ibland på naturstigar 

och på våra stränder.  

 

Socialdemokrater vill: 

 

 fortsätta underhållet på gator och vägar 

 

 bygga ut gång- och cykelvägnätet i kommunen 

 

 satsa på utbyggnad av vandrings- och ridleder 

 

 driva på Trafikverket för 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 väl utvecklad kollektivtrafik. Det är en av förutsättningarna 

för att Simrishamn ska kunna fortsätta att växa. Anledningen är lika enkel som 

självklar. Människor som bor och verkar i Simrishamns kommun 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 viktig för vår kommuns framtida utveckling. 

Vi vill förbättra bussförbindelserna från och till byarna till de knutpunkter som har 

tågstation. 
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Socialdemokrater vill: 

 

 bygga ut kollektivtrafiken i kommunen 

 

 fortsätta driva på projektet Simrishamnsbanan 

 

 i samarbete med regionen utveckla bussförbindelser från byarna till de 

 knutpunkter som har tågstationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


