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Trygg i Simrishamn  
”Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot 

brottsligheten.” 

Citatet är hämtat från Socialdemokraternas nationella valstrategi inför valen 2018.  

Det återspeglar en vilja att ta den oro många människor känner på allvar men också 

en övertygelse om att solidaritet och gemenskap förutsätter trygghet i vardagslivet 

och i samhället. Det gäller på alla nivåer såväl nationellt som lokalt.  

Socialdemokraterna vill att Simrishamns kommun uppmärksammar och prioriterar 

trygghetsfrågorna.  

Det finns en oro för ökad brottslighet och polisens bristande resurser att lösa 

vardagsbrott och begränsad tillgänglighet och synlighet. Därför är det viktigt att 

samverkan med polismyndigheten och det brottsförebyggande arbetet sätts högt på 

den kommunala dagordningen. Det kan också vara en oro för att vård och 

omvårdnad inte finns tillgänglig när den bäst behövs. 

Socialdemokraterna vill i samverkan med Region Skåne utveckla den nära 

sjukvården i Simrishamn och säkerställa en trygg sjukvård och kommunal omsorg 

med särskild betoning på våra äldre medborgare. 

Något som gör människor oroliga kan vara utvecklingen på arbetsmarknaden och 

hur sysselsättningen utvecklas i Simrishamns kommun.  

Det kan vara en oro för att vistas ute under mörka kvällar något som särskilt kan 

gälla för äldre och kvinnor.  

Socialdemokraterna vill att trygghetsfrågor ska uppmärksammas i all fysisk planering 

genom bland annat underhåll av belysning, nedklippning av buskage och häckar. 

Uppgiften är att skapa en utemiljö som signalerar trygghet. 

Inte bara de äldre oroas över tryggheten i samhället, utan även våra ungdomar 

känner sig oroade och är rädda för att bli utsatta för våld, bli rånade och inte våga 

vistas på vissa platser. 

Vi ska därför arbeta för ett tryggare och säkrare Simrishamn och att vi har minst två 

poliser och att en fast polisbemanning etableras i vår kommun. 

Socialdemokraterna vill 

 

 utveckla ett samlat program för TRYGG I SIMRISHAMN, där samtliga nämnder  

 och förvaltningar åläggs att uppmärksamma trygghetsfrågorna i sin planering 

 

 att samverkan med polismyndigheten fördjupas och det brottsförebyggande  

 arbetet prioriteras 

 

 ha minst två poliser i kommunen samt förstärkt organisation och verksamhet 

 


