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Socialdemokratiska hjärtefrågor 

En socialdemokratisk politik bygger på ett tankesätt där trygghet, skola, vård och 

omsorg 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. Det medför ett tillskott av nya idéer, kunskap 

och kreativitet som vi vill uppmuntra och ta vara på.  

 

Våra äldre är värda den bästa omsorgen. Det är de som byggt samhället och skapat 

goda förutsättningar för de yngre generationerna. Alla har rätt till ett liv i frihet med 

sociala aktiviteter, trygghet och att själva 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.   

 

Kommunens uppgift är att tjäna människor och skapa de bästa förutsättningar som 

kan ges för våra medborgare. Ekonomin utgör aldrig ett självändamål men 

utveckling av den kommunala verksamheten kräver en ekonomi i balans. 

 

Personalen utgör grunden för att kunna ge våra invånare och besökare en god 

service med 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 på väg mot sin lösning. 

 

Jämställdhet är en fråga om kvinnor och mäns möjlighet att forma samhället och 

sina egna liv.  

 

 


