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Med attraktiva bostäder för unga och 
barnfamiljer, utökade pendlingsmöjlighe-
ter och fler arbetstillfällen i kombination 
med den livskvalitet som omgivningarna 
erbjuder, är förutsättningarna för en 
tillväxt av befolkningen mycket goda.

2A 
MÄNNISKORNA OCH SAMHÄLLET



MÅL
Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med 
ett varierat utbud som motsvarar behov och förvänt-
ningar hos dagens och morgondagens medborgare. 
Kommunen vill växa och fortsätta attrahera både nya 
åretruntboende och fritidsboende. 
 Kontrasterna mellan Simrishamns stad och byarna- 
med sina starka identiteter, gör oss unika i förhållande 
till andra kommuner. Ny bostadsbebyggelse ska följa 
medborgarens behov genom livets skeenden. 

BAKGRUND   
Cirka 25 procent av kommunens 19 000 invånare bor 
på landsbygden med många enfamiljshus och gårdar. 
Intresset för byggnation på landsbygden är fortsatt 
stort. Av kommunens bygglov beviljas cirka hälften 
för ny bostadsbebyggelse på landsbygden.
 De större orterna har både villaområden och blan-
dad bostadsbebyggelse. Totalt i kommunen finns ca 
11 300 bostadshus samt 1600 lägenheter. Det kom-
munala bostadsbolaget Simrishamnbostäder äger och 
förvaltar ca 1000 av de ca 1600 lägenheterna i kom-
munen. Tendensen är att färre egnahem efterfrågas.
 I kommunen finns också flera renodlade fritidshus-
områden. Totalt finns det ca 4500 fritidshus i kommu-
nen där ca 65 procent bedöms ligga i kustzonen. Inom 
kustorterna är det dock stor variation mellan andel fri-
tidshus och åretruntboende (se tabell nästa sida). Viss-
tidsboendet och turismen i kommunen ökar.

Bostadsförsörjning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar ska alla kommuner minst en gång varje man-
datperiod upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen, 
med en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyg-
gandet och boendet i olika delar av kommunen skall 
utvecklas. Tilltalande bostäder och miljöer med in-
tressanta mötesplatser är viktiga för en hållbar tillväxt. 
Översiktsplanens analys av förväntad befolkningsut-
veckling, rådande bygglovstrend och bebyggelsestra-
tegin kommer att ligga till grund för bostadsförsörj-
ningsprogrammet.
 Det finns redan idag en planreserv på minst 800 
bostäder i kommunen. Med denna planreserv som 
utgångspunkt ska kommunen tillsammans med Sim-
rishamnsbostäder samverka med andra aktörer för att 
skapa ett tillskott av bostäder och utveckla intressanta 
boendemiljöer. 
 Kommunens delmål för varje målgrupp preciseras 
närmare i kommande bostadsförsörjningsprogram. 
Kommunen äger endast i undantagsfall mark för ex-
ploatering i de föreslagna utredningsområdena.

Prognoser för befolkningsutveckling
Trots att Simrishamns kommun länge varit en inflytt-
ningskommun har ändå nettoutvecklingen varit svagt 
negativ med en minskning på i genomsnitt 136 personer 
per år sedan 1980. Detta beror på en hög genomsnittsål-
der i kommunen (ca 6 år högre än riksgenomsnittet). 

 Enligt Skånes Regionala Utvecklingsprogram (RUP) 
och Länsstyrelsens Bostadsmarknadsundersökning 
(LMB 2012) förväntar man sig en befolkningsökning 
på 0,5-5 procent i Simrishamns kommun under pe-
rioden 2009-2019. Det motsvarar ett behov av 100-
1000 nya bostäder under samma period. Fortsätter vi 
att växa i samma takt ytterligare 10 år innebär det ett 
behov av 200-2000 bostäder fram till 2030. En sådan 
vid prognos är svår att använda som underlag för pla-
nering för nya bostäder. 
 Dessutom avser en stor del av bostadsbyggandet i 
kommunen visstidsboende eller fritidshus. Detta bo-
stadsbehov är inte medräknat i någon befolknings-
prognos. Den statistiska trenden för antal beviljade 
bygglov för bostäder får istället utgöra underlag i pla-
neringen för framtida bostadsbehov. Behovet av nya 
bostäder fram till år 2030 bedöms därmed ligga på ca 
1400 bostäder.

Olika typ av bostäder
Det är främst för Centrum Simrishamn och i de större 
basorterna som nybyggnation av permanentbostäder 
efterfrågas. Unga vuxna och de som får arbete här be-
höver tillgång till bostad. Simrishamnsbostäder upp-
ger att behovet av mindre hyreslägenheter med rim-
lig hyra är stort, ca 400 personer står i det kommunala 
bostadsbolagets kö. Några få lediga lägenheter för ut-
hyrning finns (2013). Detsamma gäller de privata hy-
resvärdarnas utbud. I inlandsbyarna är nyproduktio-
nen av bostäder obetydlig. Flera av orterna har dock 
inflyttning, beroende på att orterna är attraktiva och 
levande.
 Det finns önskemål från många äldre om att flytta 
från stora villor eller flerbostadshus utan hiss till mer 
tillgängliga centralt liggande bostäder. 

Kommunen ska skapa en trygg ålderdom 
för alla och tillgång till trygga boenden.
UR VISIONEN, FOKUSOMRÅDE DEMOGRAFI.

Boende för äldre
I Simrishamns kommun kommer befolkningen i åld-
rarna 65-90 år under perioden 2010-2018 att öka mar-
kant, med ca 16 procent eller knappt 900 personer. För 
att stärka möjligheten att bo kvar hemma bör befintli-
ga bostäder tillgängliggöras, men det bör också finnas 

trygghetsbostäder. I en trygghetsbostad kan personer 
över 70 år bo självständigt med närhet till samhälls-
service och i gemenskap med andra. Utbyggnad av 
sådana bostäder, men också tillgänglighetsanpassning 
av befintliga bostäder, ska ske i centralorten och i de 
orter där det finns ett brett utbud av samhällsservice 
och där hemtjänsten är lokaliserad. Plats på ett särskilt 
boende, inklusive korttidsboende, kan erbjudas om 
man har ett mycket omfattande behov av vård, om-
sorg, trygghet och service.

Särskilt boende
Idag finns det ca 300 platser på särskilt boende på fle-
ra platser i kommunen (20014). En dryg tredjedel av 
dessa platser drivs i privat regi. På Joneberg i Sim-
rishamn kommer det att finnas 55 platser för särskilt 
boende. I centralorten Simrishamn finns också Skö-
nadalshemmet och Lillevångshemmet, i Hammenhög 
Tulpanen och Pilegården, i Gärsnäs finns Rosenborg. 
I Skillinge finns Ankaret, Borrbyhemmet i Borrby, S:t 
Olofshemmet i S:t Olof samt Solgläntan i Kivik. Inom 
det Särskilda boendet finns ett antal korttidsboenden 
för personer med demens.
 Till följd av den demografiska förändringen kom-
mer vård- och omsorgsboendet att behöva byggas ut 
framöver. Prognosen visar på behov av ett nettotill-
skott på 45-50 platser fram till 2022. På sikt finns be-
hov för ytterligare platser.

Boende för funktionshindrade
Lagen om stöd och service för funktionshindrade 
(LSS) reglerar de former av boende som kommunen 
ska tillgodose för funktionshindrade. I huvudsak finns 
det tre former av bostäder: Servicebostad, gruppbo-
stad och särskilt anpassad bostad.  Lokalisering av 
LSS-boende sker i centralorten Simrishamn och i Gär-
snäs. Det är en yngre målgrupp som är i behov av goda 
förbindelser för att kunna resa till arbete och fritidsak-
tiviteter. 

VETA MERA: 
Plan och Bygglagen, Miljöbalken, Nationella Miljömål, och de 5 Skån-
ska utmaningarna för miljöarbetet, Länsstyrelsens Bostadsmark-
nadsundersökning och RUP, Lagen om kommunernas bostadsför-
sörjningsansvar (2000:1383), Äldreboendedelegationen, Vård- och 
omsorgsplan 2006-2015, för Simrishamns kommun, GÅS projektet 
(Gott Åldrande i Skåne), Nutek. Enkätundersökning - Inflyttning till 

Simrishamns kommun.

BOSTADSFÖRSÖRJNING
Simrishamn är en plats man väljer för att må bättre. Därför ska kommunen vara bra på att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina invånare. 
en stor del av Attraktionskraften ligger i landskapet, som ska värnas om genom långsiktigt hållbarhetsarbete. och vi ska arbeta för att göra kom-
munen ännu mer levande året runt. 
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Planreserv + Utbyggnadsområden

Inlandsbyarna
GÄRSNÄS, BORRBY, HAMMENHÖG & SANKT OLOF

Planreserv
200 enbostadshus (eller lägenheter)

Utbyggnadsområden
40 enbostadshus alt.
ca 80 mindre lägenheter

Kustorterna
SKILLINGE, BRANTEVIK, BASKEMÖLLA, VIK, 
RÖRUM, S. MELLBY, KIVIK & VITEMÖLLA

Planreserv
410 enbostadshus (eller lägenheter)

Utbyggnadsområden
194 enbostadshus alt.
ca 400 mindre lägenheter

Simrishamn
Planreserv 
194 bostäder - Varav cirka: 14 villor, 28 kedjehus, 36 lägenheter, 
63 lgh inriktning trygghetsboende, 53 lgh särskilt boende.

Utbyggnadsområden
435-485 bostäder varav 100 enbostadshus 
och 335-385 lägenheter

Summering 

Planreserv
821 enbostadshus (friliggande)
+ 27,5 ha för näringsverksamhet

Utbyggnadsområden
676 enbostadshus (friliggande)
+ 20,9 ha för näringsverksamheter (J)

* PLANRESERV - 
redan planlagd mark för potentiella bostäder

* UTBYGGNADSOMRÅDE - 
mark som föreslås kunna utredas genom detaljplan

GÄRSNÄS

SIMRISHAMN

HAMMENHÖG

S:T OLOF

GRÖSTORP

Ö TOMMARP

VITABY

SIMRIS

BORRBY

KIVIK 

SKILLINGE 

VIK

BASKEMÖLLA

BRANTEVIK

Summa

TOTALT 
HELA KOMMUNEN

Antal 
bostadshus

Bostadshus 
med folkbokförda

327

1 493

299

226

69

113

111

90

305

360

340

158

111

218

4220

6 795

89.8%

86.2%

84.9%

84.0%

73.4%

73.4%

68.9%

68.7%

64.8%

57.9%

57.0%

54.1%

48.3%

44.4%

70.8%

59.8%

364

1 733

352

269

94

154

161

131

471

622

597

292

230

491

5 961

11 363

Antal mantalsskrivna i procent 
Dec 2013



MÄNNISKORNA OCH SAMHÄLLET     2A 25

6324 Bostadsförsörjning 
Ställningstaganden 

1. Bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun ska följas, detta innebär att vid lovgivning 
aktivt hänvisa till utpekade områden som prövats lämpliga i strategin. Uppförande av nya bo-
städer ska vara förenligt med långsiktigt ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet.

2. Återrapportering om i vilken grad bebyggelsestrategin följs, sker varje mandatperiod till 
Kommunstyrelsen.

3. Vid planläggning och lovgivning ska Samhällsbyggnadsförvaltningen inta en aktiv och 
inspirerande roll för att driva frågor om boendets närmiljö, livskvalitet och materialval för en 
hållbar miljö.

4. Simrishamns kommun ska upprätta ett bostadsförsörjningsprogram, en väl genomtänkt 
strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET SKA: 

Aktualiseras en gång per mandatperiod och vara avstämt med aktuell översiktsplan. 

Avstämmas mot det planerade Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.

Programmet ska redovisa delmål för hur man tillmötesgår behovet av och uppförande av 
flerbostadshus. 

En prioriterad insats för tillgängliga bostäder till ungdomar, medelålders, äldre- och ekono-
miskt svaga hushåll ska göras.

Med anledning av den förväntade ökningen av äldre i behov av särskilt boende, bör mark/
lokaler avsättas i den vidare planläggningen i anslutning till redan befintliga boenden i Kivik, 
Skillinge, Hammenhög och Gärsnäs.

Utbygganden av trygghetsbostäder ska ske i centralorten Simrishamn och i de orter där det 
finns ett brett utbud av samhällsservice. 

Lokalisering av LSS-boende (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) sker i 
första hand i centralorten Simrishamn och i Gärsnäs.

5. Samarbete och samverkan mellan grannkommuner och regionen ska ske. Beståndet av 
fritidshus i kommunen ska belysas utifrån nya möjligheter (studentbostäder/uthyrning) och 
utmaningar som årstidbunden samhällsbelastning av exempelvis av va-nätet. 

Flyttkedjor 

En flyttkedja uppstår när man bygger en ny bostad och den som 
flyttar in i denna lämnar sin gamla bostad efter sig, där någon annan i 
sin tur kan flytta in. 

I genomsnitt sägs en flyttkedja leda till att 2,1 hushåll rör på sig, gör 
s.k. boendekarriär, men ibland kan flyttkedjan pågå i många fler led.
En del debattörer hävdar att flyttkedjornas effekt överdrivs, och att 
bostadsbristen bör åtgärdas genom byggande specifikt för de grupper 
som har bostadsbrist.

FOTO: GABRIELLA PÅSSE

I Skåne råder det bostadsbrist på 
mindre lägenheter för ungdomar, 
medelålders, äldre och för ekonomiskt 
svaga hushåll. 
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Strategisk planläggning handlar om att vara proak-
tiv – att arbeta målmedvetet för att bygga riktigt bra 
gestaltade livsmiljöer med allt vad det innebär. Att se 
till helhet, sammanhang och fysisk struktur, snarare än 
till enskildheter. Att låta idéer mogna och förankras i 
dialog med medborgarna. Att främja en bättre miljö, 
enklare vardagsliv och en attraktiv kommun. Att un-
derlätta detaljplanering, bygglovsgivning och annan 
tillståndsprövning. Att främja en god kommunal eko-
nomi. Att skapa beredskap för det oplanerade, ovänta-
de och föränderliga.

Detta är några av de viktigaste skälen till framtagandet 
av en översiktsplan, och en aktuell översiktsplan kan 
bli ett dynamiskt verktyg i arbetet mot unika resultat 
inom exploaterings- och markfrågor. I detta samman-
hang är arkitekturen och kulturmiljöerna en viktig vär-

ARKITEKTUR- 
& KULTURMILJÖN 

deskapare. 
Ett arkitektur- och kulturmiljöprogram ska tas fram 
som pekar ut vägen och ger exempel på hur vi bygger 
nya kulturmiljöer i dag. 
 Simrishamns kommun är norra Europas kultur- 
arbetartätaste kommun. Våra byggda miljöer med sina 
stora kulturvärden är viktiga för vår identitet och folk-
hälsa. Därför ska båda perspektiven finnas med i den 
strategiska planeringen. 

Genom lämpliga tävlings- och upphandlingsformer 
kan kommunen medvetet stärka sin identitet. Proces-
sen i sig skapar kreativitet och framtidstro, men fram-
förallt kan nya former av värdeskapande livsmiljöer 
skapas. Värde, i form av ökad livskvalitet för kommu-
nens invånare.

Miljökvalitetsmålet - God bebyggd miljö 

Målet är att vår bebyggda miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas.  

Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett mil-
jöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.
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25 Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
Ställningstaganden 

1. NYTT ARKITEKTUR- OCH KULTURMILJÖPROGRAM FÖRESLÅS.
Där man belyser och fördjupar följande frågeställningar:

2. Hur kommunen aktivt avser att värna om befintliga arkitektur- och kulturvärden samt att 
redovisa visioner för gestaltning i nutid och framtiden. Arbetet bör ske i nära samarbete mellan 
de kommunala förvaltningarna och medborgarna.

3. Hur kommunen aktivt avser att arbeta med markstrategi- och exploateringsfrågor i sina 
unika kulturmiljöer. 

4. Hur arbetet mot miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kan ske, möjligheten att använda 
sig av arkitekttävlingar för att finna nya lösningar på viktiga utmaningar, och tydliggöra kom-
munens strävan att utveckla det som är unikt och nyskapande för just Simrishamns kommun.

5. Programmet ska möta upp mot vår tids krav och planläggningssystem och länka samman 
tidigare generationers berättelser med nya berättelser om livet i kommun. 

6. Programmet ska ta hänsyn till de värdefulla kulturmiljöerna angivna i förslagskapitlet för 
varje ort. 

7. Programmet ska inte bara utpeka enstaka byggnader men också sammanhängande kultur-
miljöer, som till exempel gårdsmiljöer, vägsträckor och landskapsdrag, liksom utpeka känsliga 
kulturmiljöer runt kyrkorna. Detta för att skydda och utveckla dessa i ett långsiktigt perspektiv.  

8. Programmet bör föreslå vilka av de riksintressanta fiskelägena och landskapskaraktärerna 
som behöver ett starkare skydd i form av områdesbestämmelser med utökad bygglovsplikt 
samt en prioriteringsordning för arbetet. 

9. Naturbetesmarker, ängsmarker, vissa särskilt värdefulla landskapskaraktärer och land-
skapsdrag är en del av det värdefulla kulturarvet runt byarna. Dessa ska beaktas vid bedöm-
ning av byarnas bevarandevärde. Programmet ska behandla även mindre byar och bebyggel-
semiljöer med höga värden.

10. Programmet arbetas fram i nära samarbete med invånarna, gärna med framtagandet av 
sociotopkartor som arbetsverktyg som en del av medborgardialogen. Tanken om Byahus och 
Hälsans stig bör föras in i programmet. 

11. Programmet bör tydliggöra kopplingar mellan områden för näringsverksamhet, industri 
och övrig bebyggelse så att goda offentliga rum och stråk uppstår. 

12. Kommun bör ange riktlinjer för hur man bör förhålla sig till konfliktpunkter som moderna 
tekniska lösningar för energianpassning för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och 
dess närmiljö. 

13. En prioritieringsordning för vilka områden som först ska prioriteras och i vilken form säker-
ställande av kulturmiljön ska ske bör framgå av programmet.

14. Som en del av programmet bör ett förvaltningsöverskridande program för stadsförnyelse i 
Simrishamns stad tas fram (se förslag på innehåll i åtgärdsförslaget 3C).

15. Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Riktlinjerna för uppförande av takkupor och takfönster inom kustsamhällena i Simrishamns 
kommun ska utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen till dess att Arkitektur- och kultur-
miljöprogrammet är antaget.



MÅL
En av pedagogikens huvuduppgifter är att entusiasmera 
till lärande och visa på fördelarna med samarbete mel-
lan människor. Därför ska all planering och organisa-
tion av skolorna i kommunen ha som utgångspunkt att 
på bästa sätt stödja pedagogerna att realisera detta i sitt 
arbete.
 Simrishamns kommun ska vara kommunen där man 
mår bättre. Där man trivdes som barn, dit återvänder 
man gärna. Vi behöver förändra vår demografi för att 
skapa en framgångsrik kommun som människor vill 
leva, bo och verka i. Utan unga, ingen långsiktig till-
växt. Kommunens förskolor och skolor ska ge barnen 
och eleverna de bästa möjligheterna och kunskaper-
na att utvecklas. Verksamheten inom förskolan, skol-
barnsomsorgen och skolan ska präglas av likvärdighet 
och ge alla barn och unga samma förutsättningar för 
lärande.

BAKGRUND
I Simrishamns kommun finns både kommunal och fri-
stående förskole-och skolverksamhet. Det finns idag 
tre högstadieskolor, två av de är friskolor, där elever 
i åk 7-9 undervisas. Gymnasieundervisning pågår på  
Österlengymnasiet och på Nova Academy i Simris-
hamns tätort.
 Flera av kommunens egna skolenheter bedöms idag 
som för små på grund av vikande elevunderlag.
 Eftergymnasiala utbildningar finns representerade 
i kommunen genom Österlenskolan för konst och de-
sign i Simrishamn, samt Solängsskolan i Hammenhög.

Framtidens skola
Simrishamn är del av den stora omvandling som skola, 
utbildning och lärande just nu genomgår på ett stör-
re och samhälleligt plan. Själva begreppet skola hål-
ler på att förändras. Skola kan inte längre sägas vara 
synonymt med en byggnad. Lärande sker både i och 
utanför skolan. Förändrade förutsättningar som främst 
drivits fram av IT-utvecklingen håller på att omforma 
skolans förutsättningar och arbetssätt. Simrishamns 
skolor finns med i denna process och det finns en stark 
drivkraft att se till att skolorna och det inre pedagogis-
ka arbetet som bedrivs upplevs som modernt och re-

levant av eleverna. ”Utveckling och Förändring som 
tillstånd” är ett begrepp som skolorna arbetar utifrån. 
Barns och ungdomars preferenser och levnadsvanor 
har också förändrats. Kraven på hur, var och när läran-
de kan och ska ske har förändrats, liksom förväntning-
arna på hur en skola ska se ut och vad utbildningen 
ska innehålla. Kunskap byggs utifrån en inre motiva-
tion till lärande som finns hos alla barn, ungdomar och 
vuxna. En av pedagogens huvuduppgifter är att entusi-
asmera till lärande och visa på fördelarna med samar-
bete mellan människor. Skolorna arbetar därför utifrån 
devisen ”Hjärnan vill ha KUL! - Kunskap, Utmaning 
och Lagarbete!”. 

PLANFÖRSLAG
Det råder idag ingen brist på skolbyggnader i kommu-
nen. I planförslaget har därför inga nya markanspråk 
för förskole- eller skolverksamhet gjorts. Kommunen 
står i en situation där prioriteringar behöver göras uti-
från prognosticerat elevunderlag och ekonomi.
 En helt ny gymnasieskola med högskoleförberedan-
de program har startat höstterminen 2014 och förlagts 
till de centrala delarna av Simrishamns tätort. I plane-
ringen av utbildningen har det funnits ett nätverk med 
representanter från forskarvärlden, högskolorna och 
från näringslivet, både det lokala och rikstäckande.

Forskning visar att om man lär sig något med hela 
kroppen och alla sinnen så lagras kunskapen i minnet 
bättre än vid traditionell undervisning. Många barn rör 
dessutom för lite på sig idag. 
 Kommunen har rika tillgångar för att kunna bedriva 
utomhuspedagogik, detta i form av en varierande na-
tur, arkeologiska fyndplatser, geologiska fenomen och 
ett välbevarat kulturlandskap. Landskapet och kultur-
miljöerna bär spår av historia och samhällsutveckling. 
 Möjlighet att använda dessa tillgångar i undervis-
ningen bör beaktas vid planering av skolmiljöer, of-
fentliga så väl som privata.
 Synergieffekterna är många; samtidigt som elever-
na ägnar sig åt inlärning, kommer de ut i naturen, de 
får röra på sig, gruppen svetsas samman, samarbete 
tränas och det vanliga arbetet fungerar mycket bättre 
när man kommer in i klassrummet igen.

SKOLAN
Att ha en bra skola är en lika viktig attraktionskraft för Simrishamns kommun som naturen, kulturen och det attraktiva friluftslivet. 
Studier visar att familjer idag i allt högre utsträckning väljer bostadsort och bostadsområde utifrån kvalitén på skolan och förskolan.
Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet.

 Kommunen planerar att starta en naturskola under 
2015. Denna innebär att barn och unga i Simrishamns 
förskolor och skolor får tillgång till en unik plats för 
natur- och miljöstudier.
 Naturskolan kommer tillsammans med Kiviks muste-
ri AB, Marint centrum, Naturum och med hav och träd-
gårdsodlingar i närheten att bilda en unik miljö och helhet 
för intresseväckande natur- och utomhuspedagogik.
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26 Skolan
Ställningstaganden
 1. Inom planeringen görs ett antagande att inga nya lokaler för förskolor och skolor kommer 
att behövas. Den förväntade befolkningsökningen bedöms kunna inrymmas i dagens skol-
byggnader.

2. Nya skolorganisationer kommer att möjliggöra ett bibehållet och stärkt lärande hos eleverna.

3. Fokus ska ligga på samutnyttjande av lokaler samt annat kreativt samarbete mellan olika 
verksamheter i stället för låsningar till tider och lokaler.

4. Förskolor som integreras med grundskolors lokaler medför färre elevtransporter och där-
med minskad miljöpåverkan. Detta innebär en ökad social hållbarhet då man i största möjliga 
mån undviker miljöbelastning i denna form. 

5. Kommunens skolverksamhet ska arbeta utifrån en holistisk syn med barnets hela skolgång 
och personliga utveckling för ögonen. I kombination med en god och inspirerande lärmiljö, 
elevinflytande och gemenskap, didaktiskt fokus och kollegialt lärande är skolan en förbere-
delse för de krav på kunskap, utmaningar och lagarbete samhället ställer på de unga vuxna 
medborgarna.

6. Lärande för framtiden bärs av de engagerade och kompetenta medarbetare som tillsam-
mans arbetar för en förskola och skola där varje barn och elev beskriver sin dag som me-
ningsfull. Vår viktigaste utmaning är därför att värna om samspelet mellan de unga och sam-
hället där förändring som tillstånd i kombination med den upplevda kunskapen utmanar och 
kompletterar traditionen. 

En levande samhällsdialog och flöden av moderna medier i skolan ska kännetecknas av ett 
barn-, elev-, och jämställdhetsperspektiv. Utöver lokala och regionala samarbeten skapas 
plattformar för nationella och internationella samarbeten. Barn och elever har tillgång till åter-
koppling i sitt lärande i digitala nätverk med pedagogiskt innehåll.



FOLKHÄLSA, SOCIAL HÅLLBARHET 
- rekreation och fritid 
Vår hälsa påverkas av många olika samverkande faktorer. Vissa har vi stort inflytande över själva, som exempelvis våra levnadsvanor,
medan andra faktorer som arbetsvillkor och vår känsla av delaktighet och inflytande i samhället ligger på en mer strukturell och politisk nivå. 
Miljöerna vi vistas i, både de byggda och naturen omkring oss, har också stor inverkan på hur vi mår. Simrishamns kommun är full av fantastiska 
natur- och rekreationsområden som erbjuder avkoppling, återhämtning, fysisk aktivitet och upplevelser.

Målet - en god hälsa för alla
En god hälsa för alla - på lika villkor, är en viktig 
del i en hållbar samhällsutveckling. Det nationella 
folkhälsoarbetet handlar därför om att skapa de bästa 
samhälleliga förutsättningarna för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. 
 Vår hälsa påverkas av olika saker som; biologiska 
faktorer, relationer, levnadsvanor och samhällsfakto-
rer. Alla dessa samverkar med varandra. Ett tydligt ex-
empel på detta är långvarig arbetslöshet som kan på-
verka våra matvanor till det sämre vilket kan leda till 
ökad vikt som i förlägningen påverkar risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar. Ju tidigare i orsakskedjan en insats 
sätts in, desto bättre, både för samhället och individen. 
Det gäller inte minst barns- och ungdomars ohälsa.

De nationella folkhälsomålen
Människan har såväl kroppsliga som själsliga och and-
liga behov. Denna helhetssyn utgör utgångspunkten 
för vår nationella folkhälsopolitik som består av elva 
målområden. Fyra av dessa bedöms som särskilt vikti-
ga att prioritera i vår kommun: Ökad delaktighet och 
inflytande i samhället, Ökad fysisk aktivitet, Trygga 
och goda uppväxtvillkor och Ekonomisk och social 
trygghet.

Delaktighet och inflytande 
Att känna sig delaktig, tagen på allvar och lyssnad till 
är mycket viktigt för att vi ska må bra. Att kunna vara 
med och påverka samhällsutvecklingen och få bidra 
med sin kunskap, sin kompetens och sitt engagemang.
Intresset för att engagera sig inom rådande politisk 
struktur och kultur idag är så lågt att det hotar demo-
kratins framtid. Vi måste hitta nya sätt att praktisera 
demokrati. Simrishamns kommun vill gärna vara en 
progressiv kommun på den här fronten och öka med-
borgarinflytandet. Vi behöver hjälpas åt att komma 
med nya idéer och förslag på hur vi vill att vårt sam-
hälle ska vara i framtiden. Med tanke på vilken stor 
andel kreativ befolkning kommunen har borde förut-
sättningarna vara mycket goda för att bedriva ett ut-
vecklande demokratiarbete.

Medborgardialog och framtidsverkstäder 
En viktig förutsättning för en välfungerande demo-
krati är att det offentliga samtalet fungerar. Det of-
fentliga samtalet i dagens mediasamhälle tenderar att 
fragmentiseras allt mer och vi behöver slå vakt om att 
upprätthålla ett offentligt samtal på lokal nivå. Digita-
la såväl som fysiska plattformar för utvecklande sam-
tal, medborgardialog och folkbildning ska främjas.

Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardia-
logen genom fler och förbättrade kommunikationska-
naler. Att arbeta med ”Framtidsverkstäder” är en me-
tod för att öka medborgarinflytandet. Metoden bygger 
på att man arbetar med ett övergripande tema, ett ämne 
eller ett tillstånd, man vill förändra eller utveckla för 
att få fram konkreta idéer och visioner.  
 Det är en viktig demokratifråga att lyssna lika 
mycket på alla medborgares behov och att inse att för-
utsättningarna när man ”praktiserar demokrati” inte 
alltid gynnar alla kategorier i samhället. Barn, unga 
och äldre tillhör de grupper som behöver få ett utökat 
medinflytande. Det krävs därför en ökad medveten-
het kring vilka forum och former för medborgardialog 
man väljer. Vilka brukar göra sina röster hörda och vil-
ka hörs inte alls? Är allas behov i frågan belysta?

Ökad fysisk aktivitet 
Frliluftsliv
Simrishamns kommun är full av områden med höga 
naturvärden, stränder, naturreservat och en fantastisk 
nationalpark. Här finns gott om tätortsnära rekreation, 
vadringsleder, stigar, cykelvägar och ett fåtal ridleder.
 Fysisk inaktivitet anses idag vara en av de största 
hälsoriskerna för befolkningen och stressrelaterade 
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sjukdomar ökar. Friluftslivet är en av de viktigaste 
formerna för fysisk aktivitet. Ur ett barnperspektiv är 
det viktigt att det finns tillgängliga naturområden i när-
heten av skol- och boendemiljöer. Den folkliga kun-
skapen om naturens läkande kraft vid stresshantering, 
smärtlindring, krisbearbetning och mental återhämt-
ning har idag ett brett vetenskapligt stöd. Barn, vuxna 
och äldre, alla påverkas vi positivt av att vara ute i na-
turen och röra på oss. 
 
Planläggning för ökad fysisk aktivitet
Den fysiska miljöns planering och utformning kan på 
ett avgörande vis stödja en ökad fysisk aktivitet inte 
minst genom att erbjuda attraktiva rekreationsområ-
den. I bebyggelsestrategin utpekas de ”gröna pauser-
na” i kustzonen. Med dessa pauser säkras tillgänglig-
heten för ett fortsatt friluftsliv längs kusten. 
 Den fysiska planläggningen kan underlätta möjlig-
heterna till vardagsmotion, som att kunna cykla eller 
gå till jobb (eller hållplats), eller att ha nära till trä-
ningsmöjligheter.
 Nya cykelvägar föreslås i kommunen (läs mer i ka-
pitel 2C). De ska koppla samman inlandsbyarna med 
varandra och med omgivande naturområden, med havet 
och med Centrum Simrishamn. Fler cykelvägar främ-
jar även cykelturismen. Landskapet på Österlen har 
goda förutsättningar för att utveckla sitt nätverk av le-
der och stigar ytterligare. Ridsport är stort i kommu-
nen men de utstakade ridvägarna relativt få. Det vore 
mycket gynnsamt att på sikt försöka binda samman de 
ridvägar som går och att beakta möjligheten att kom-
binera cykel- och ridleder vid nyanläggning. Denna 
typ av stråk kan inrymmas i åkerkanten och anläggas 
i ägogränser och dikeskanter, längs vattendrag, gamla 
vägar och järnvägsbankar. 
 Ekosystemtjänster är ett nytt begrepp som försöker 
beskriva de ekonomiska värdena på ”orörd natur”, kul-
turlandskap och fornlämningar. En utveckling av eko-
systemtjänsterna kan exempelvis innebära nya möjlig-
heter att arbeta med vandringsleder och ridleder vilket 

även skulle få positiva effekter på turistnäringen. 
 Hälsans stig - Tätortsnära rekreation
Tätortsnära rekreation är viktigt för hälsan, inte minst för 
äldre och småbarnsfamiljer. Hälsans stig föreslås där-
för i varje större ort. Hälsans stig ska vara en tätortsnära 
möjlighet att enkelt komma ut i orten och ut i naturen. 
Syftet är att ge både äldre och exempelvis barnvagns- 
ekipage möjlighet till lättillgänglig rekreation och mö-
tesplatser. Vindskyddade platser med bänkar på jämna 
avstånd, lämplig vegetation och belysning skulle ge 
varje stig sin egen speciella karaktär och också bjuda 
in till besök från andra orter. 
 
Fritidsanläggningar 
Kommunen har flera fritidsanläggningar för alla åld-
rar. Korsavadsanläggningen i Simrishamn är den störs-
ta idrottsanläggningen med sporthallar,  fotbollsplaner, 
en friidrottsarena, tennisplan och en simhall. Här finns 
även bowlinghall och en skjutbana i extern regi. Ut-
över kommunens egna anläggningar finns även andra 
aktörer och aktiva idrottsföreningar i kommunen som 
exempelvis Friskis och Svettis i Simrishamn med över 
2200 medlemmar (2014).
 Kommunen ansvarar också för tre utomhusbassäng-
er och ett friluftsbad i Gyllebosjön. Det finns två kom-
munala motionsslingor, en i Bäckhalladalen utanför 
Simrishamn och en i Kivik vid Agdelund. Möjligheter-
na till golf är stora, med 2 banor i Vik. Det finns även 
minigolf i anslutning till campingplatserna vid Tobi-
svik och i Kivik. 

Trygga och goda uppväxtvillkor
Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för 
barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång
sikt. Den ökande psykiska ohälsan bland barn och ung-
domar bör uppmärksammas särskilt, liksom utveck-
lingen av barns och ungdomars levnadsvanor. 
 Kommunen har sedan 2008 en lokal barnombuds-
man som arbetar för att öka barn och ungdomars rätt- 

och möjligheter till inflytande i samhället. Alla barn 
har rätt att komma till tals och behandlas med respekt.  
 Barnkonventionen uttrycker bland annat barnets 
rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassad till 
barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet. Det är också viktigt att barn och 
ungdomar involveras i den fysiska planeringen som en 
del av den demokratiska processen. Även att öka deras 
möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället i 
stort är en viktig del i folkhälsoarbetet.
 Enligt konventionen ska barn ha tillräckligt stor 
friyta lämplig för lek och utevistelser då en tomt tas 
i anspråk. Detta är viktigt att beakta, inte minst vid 
förtätning av tätorter, liksom vid utformningen av 
skolmiljön.

Ekonomisk och social trygghet
Ekonomisk och social trygghet är en av de allra vik-
tigaste förutsättningarna för folkhälsan och en social 
hållbarhet. Det finns starka samband mellan en god 
folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och 
social trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. 
Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, 
framför allt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojäm-
likhet.
 Simrishamn är en relativt socialt robust kommun, 
med få utsatta grupper. Man kan inte peka på något 
särskilt socialt belastat område i någon ort. Arbets-
lösheten ligger på samma nivå som i resten av landet 
förutom i åldersgruppen 20-24 år där arbetslösheten är 
högre än i resten av landet. 
 I ett socialt perspektiv är tillgången på egen bostad 
en grundläggande trygghetsfaktor för både barn och 
vuxna. Målet är ett boendeutbud som kan tillgodose 
människors olika behov beträffande bostadens kost-
nad, storlek, tillgänglighet, och läge. Detta är något 
som är svårt att tillgodose genom nyproduktion, p.g.a. 
höga kostnader.
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Gemenskap och meningsfulla sammanhang
Vår hälsa påverkas av hur våra sociala relationer fung-
erar i alla olika sammanhang; på jobbet, i skolan, i 
nära relationer, i kontakt med sjukvård och samhället i 
stort. Gemenskap med andra är ett djupt mänskligt be-
hov. Vi utvecklas och mår bäst av att leva i gemenska-
per som präglas av omtanke och ansvarstagande, där 
det finns tillit till att man vill varandra väl, det ger en 
stor trygghet. Segregering bör motverkas för att skapa 
en ökad sammanhållning i samhället. 
 En känsla av sammanhang och meningsfullhet är 
också viktigt för vår hälsa, dessa begrepp återkommer 
ofta när det gäller forskning om varför vissa människor 
klarar påfrestningar bättre än andra. 
 Att arbeta för en mer samlad bebyggelse genom 
förtätning, och mer blandade funktioner av bostäder/
verksamheter bedöms ge positiva effekter för den so-
ciala samvaron och tryggheten. Att stärka stråk och 
torgplatser bidrar till ökade möjligheter för mänskli-
ga möten och sociala kontakter.

Äldreomsorg och sjukvård
För äldre människor är det viktigt att få möjlighet att bo 
kvar hemma, inte minst för att det innebär stora soci-
ala vinster och trygghet. De stödinsatser som kommu-
nen erbjuder äldre syftar till att man ska kunna bo kvar 
hemma och leva ett aktivt, meningsfullt och självstän-
digt liv under trygga förhållanden. Kommunen erbjud-
er också mötesplatser i form av dagcentraler och dag-
verksamheter där det finns möjlighet att äta och delta 
i gemensamma aktiviteter. Dessa mötesplatser finns i 
centralorten och i de största orterna. I ett folkhälsoper-
spektiv där man strävar efter att de äldre människorna 
ska kunna bo kvar i sin invanda miljö, är stöd till anhö-

rig som vårdar närstående viktigt. Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder som friskvård och soci-
ala aktiviteter kan öka de friska levnadsåren och minska 
risken för vårdberoende (läs mer om kommunens vård-
boenden i kapitlet om Bostadsförsörjning).
 Kommunens socialtjänst omfattar individ- och fa-
miljeomsorg, vård- och omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Vårdcentraler finansieras 
av Region Skåne och finns i Simrishamn, Borrby och 
Gärsnäs. Det finns därutöver ett sjukhus i kommunen 
och överenskommelser om samverkan mellan kom-
mun och region. 

Jämställdhet och diskriminering 
All ojämlikhet och diskriminering måste bekämpas, 
det gäller inte bara diskriminering mellan könen utan 
även diskriminering som har sin grund i ras, hudfärg, 
etniskt eller socialt ursprung, funktionshinder, sexuell 
läggning, ålder, genetiska särdrag, språk, religion eller 
trosuppfattning eller socioekonomisk tillhörighet.
 Om vardagslivet ska fungera lika bra för alla 
människor, kvinnor och män, behöver demokrati- och 
jämställdhetsfrågorna tas med redan i den översiktliga 
planeringen. Det är i vardagen som jämställdhet skapas -  
eller ojämställdhet vidmakthålls. Livsmiljöer kan bli 
mer jämställda om den översiktliga planeringen tilläm-
par ett vardagsperspektiv som tar tillvara erfarenheter 
från människor med olika livsstilar och förutsättningar. 
Ansvaret för att barnperspektivet beaktas i samband 
med att planer upprättas, ska ske i den fortsatta plan-
läggningen med stöd i plan- och bygglagen. 

Nationella och europeiska jämställdhetsmål
Kommunen har undertecknat den europeriska deklara-
tionen för jämställdhet – den så kallade CEMR-dekla-
rationen. Det innebär att kommunen har åtagit sig att 
arbeta för jämställdhet på regional och lokal nivå, med 
deklarationen som ett verktyg för att integrera jäm-
ställdhet i politiska beslut och praktiskt arbete. Kom-
munen har tagit fram handlingsplaner som syftar till 
att uppnå målen för CEMR-deklarationen. Avsikten 
är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs 
och att principer reglerade i internationella avtal om-
sätts i praktik på lokal och regional nivå. 

 Den nationella jämställdhetspolitikens mål är att 
kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma 
samhället och sina egna liv. Målet har preciserats i fyra 
delmål som ringar in de centrala jämställdhetsproble-
men i samhället: En jämn fördelning av makt och in-
flytande, Ekonomisk jämställdhet, En jämn fördel-
ning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, Mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 

Fler mötesplatser och byahus
Ett utvecklat lokalt kultur- och föreningsliv är viktigt 
för en social hållbarhet genom att det skapar förtroen-
de, tolerans och tillit mellan människor. Det är därför 
viktigt att kommunen fortsätter att stimulera fören-
ingslivet, befintliga mötesplatser och ideella insatser 
på ett framåtblickande och meningsfullt sätt. 
Såväl skolor och dagcentraler som verksamheter och 
andra servicepunkter utgör viktiga mötesplatser som 
kan motverka segregation och utanförskap. I detta 
sammanhang vill översiktsplanen lyfta diskussionen 
om ett framtida ”Byahus” i alla större orter och för 
alla åldrar, särskilt på orter där servicen kanske mins-
kat eller är låg. Byahusen ska vara en samlingspunkt 
och mötesplats för olika aktiviteter. Möten, sociala 
evenemang, enklare former av träning, plats för di-
striktsköterska och friskvård, barntimmar m.m. 

Policy för folkhälsoarbetet
En Policy för folkhälsoarbete ska tas fram som arbe-
tas fram i samarbete med invånarna.I den  kan tan-
karna om fler mötesplatser (Byahuset) och vikten av 
tätortsnära rekreation (Hälsans stig) förankras och ut-
vecklas. Framtagning av demografisk och könsuppde-
lad folkhälsostatistik, boendestatistik, in- och utflytt-
ning, pendling, inkomstskillnader föreslås göras varje 
mandatperiod för att synliggöra brister och utveckling 
och möjliggöra utvärdering av genomförda åtgärder.
 
Allemansrätten och andra skydd
Några områden och stråk i kommunen är utpekade 
som riksintresse för friluftslivet. Det är områden och 
platser som lämpar sig extra bra för att erbjuda vila, 
rofylldhet, lek, motion, upplevelser och utsikt. Fri-
luftsliv utövas även med stöd av allemansrätten (7 kap 

VIK

VITABY

GÄRSNÄS

HAMMENHÖG

KIVIK 

S:T OLOF

SIMRISHAMN

Ö TOMMARP

BRANTEVIK 

UTANFÖR TÄTORT

SKILLINGE

SIMRIS

BORRBY

Kvinnor

200 300

163 600

216 300

216 900

248 300

218 000

221 000

245 200

243 300

228 400

240 100

235 600

219 100

102 500 kr

68 900 kr

65 100 kr

58 000 kr

64 500 kr

 56 200 kr

56 200 kr

62 700 kr

55 500 kr

49 800 kr

48 600 kr

39 400 kr

47 700 kr

Inkomstskillnader 
mellan könen i kronor Män

302 800

232 500

281 400

274 900

312 800

274 200

277 200

307 900

298 800

278 200

288 700

275 000

266 800

Medianinkomster för män och kvinnor
beräknat på förvärvsarbetande i åldergruppen 20-64 år 

Statistik från SCB 2012

100 år i augusti 2013
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VETA MERA: 
Länsstyrelsens registerblad 1989-10-30, Rekreation och friluftsliv i 
Skåne. Länsstyrelsen i M och L län 1975. 
Vård- och omsorgsplan för Simrishamns kommun, Plan och Byggla-
gen. WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities 
(www.who.int). Folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013, Region Skåne. 
Region Skånes Regionala utvecklingsprogram 2009, Vård- och om-
sorgsplan för Simrishamns kommun. Barnkonventionen (http://unicef.
se/barnkonventionen).
Europaåret för aktivt åldrande 2012 (http://europa.eu). Folkhälsoinsti-
tutet: www.fhi.se
CEMR-deklarationen (Jämställdhet) www.charter-equality.eu, www.
jamstall.nu, www.lst/skane (Länsstyrelsen Skåne om Jämställdhet)

Veta mer om rid- och pilgrimsleder i 
kommunen: www.ystadosterlensridled.se, 
www.svenskakyrkan.se 

Hemtjänst, antal vårdtagare

SIMRISHAMN, BRANTEVIK, BASKEMÖLLA, SIMRIS/
SIMRISLUND, GRÖSTORP, JÄRRESTAD, GLADSAX 
med omland:  391

SKILLINGE med omland:  58

KIVIK, VITEMÖLLA, RAVLUNDA, 
VITABY med omland:  87

GÄRSNÄS, Ö.VEMMERLÖV, Ö. TOMMARP, 
GYLLEBO med omland:  96

BORRBY, med omland:  56

HAMMENHÖG, VALLBY, HANNAS med omland: 55

ST OLOF, RÖRUM, VIK med omland:  46

1 § MB). Den allemansrättsliga arealen i Simrishamn 
ligger på mellan 30-40 procent av kommunens areal. 
Det finns dock starka exploateringsintressen och för 
att skydda naturområden hänvisas till riksintressen för 
friluftsliv enligt miljöbalkens trejde och fjärde kapitel. 
Enligt 3 kap. 6 § finns skyldighet för länsstyrelser och 
kommuner att särskilt beakta behovet av grönområden 
i tätorter och i närheten av tätorter. Det mest lämpliga 
för långsiktigt skydd av de utpekade områdena är na-
turreservat eller kulturreservat.
 Förutom riksinstresset för friluftsliv finns även 
strandskydd 300 m upp från kusten vilket möjligör till-
gängligheten för friluftsliv. Stora delar av kustområdet 
skyddas även genom landskapsbildsskydd och natur-
reservat.

Statistik från SCB 2010                                                               Åldergruppen 20-64 år

Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning
Uppgift saknas
Totalt 100%
Antal 1000-tal

Utbildningsnivå 
Kommunen

M         KV         TOT M         KV         TOT

Riket

18

51

30

1

100

10

14

47

37

2

100

5495

13

49

36

1

100

5

12

45

41

2

100

2706

22

53

24

2

100

5

16

49

33

2

100

2789
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2. KUSTSTRÄCKAN SANDHAMMAREN – 
MÄLARHUSEN – SIMRISHAMN  (FL5):

Områdets huvuddrag:
Lättillgängligt dynlandskap med mycket fina 
badstränder.  

Urvalskriterier (förutsättningar för områdets fri-
luftsvärde): Särskilt goda förutsättningar för natur- 
och kulturstudier, strövande i bebyggda områden, bad.

Förutsättningar för att områdets värden skall bestå:
Ingen utökad bebyggelse eller anläggning. Minskade 
utsläpp i vatten. Området ingår även i Ystads kommun.
De goda förutsättningarna för friluftsliv består av 
vandring, strövande, promenader, bad, båtliv, natur-
upplevelser, kulturupplevelser, fritidsfiske, fågelskåd-
ning, kiting/skärmflygning.
Beskrivning av områdets värden: 
Kusten mellan Mälarhusen och Simrishamn präglas 
av långa sandstränder och systemet av strandvallar i 
sluttningarna ovanför stranden. Landskapet har en ål-
derdomlig karaktär med äldre gårdsbildningar och få 
inslag av nya moderna hus i det öppna odlingslandska-
pet. Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet före-
kommer. Fritidsbebyggelse ligger inne i tallplantering-
arna. Riksintresseområdet är mycket välbesökt, inte 
minst sommartid. Det är lätt att sig med bil eller kol-
lektivtrafik till knutpunkter inom området. Här finns 
ett stort antal övernattningsmöjligheter, t ex vandrar-
hem och campingplatser, och caféer, fiskerökerier och 
resturanger erbjuder ett varierat utbud av mat. Anlägg-
ningar för friluftslivet finns framförallt vid badplatser, 
naturreservaten och vid populära besöksmål. Stigar 
finns längs hela kuststräckan och Skåneleden löper 
längs kusten mellan Ystad och Simrishamn.

Förutsättningar för bevarande och ut-
veckling av områdets värden:
Åtgärder, verksamheter och andra intressen som på-
tagligt kan skada områdets värden är särskilt bebyg-
gelseexploatering inklusive förtätning av befintliga 
fritidshusområden. Hindrande bebyggelse och an-
läggningar i strandområdet kan skada värdena påtag-
ligt liksom negativ visuell inverkan av t ex master och 
vindkraft.

RIKSINTRESSE FÖR TURISM 
OCH DET RÖRLIGA FRILUFTSLIVET
Förutom riksintresse för friluftsliv finns även riksin-
tresse för turismen och det rörliga friluftslivet som ut-
pekas kusten från Örnahusen söder om Skillinge till 
Åhus, enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken. Inom detta 
områden skall turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid be-
dömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön. Exploatering och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det 
sker på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets na-
tur-och kulturvärden, samt inte möter något hinder 
enligt 2-8 §§. Bestämmelserna utgör inte hinder för 
utveckling av befintliga tätorter eller det lokala nä-
ringslivet.

Andra riksintressen som berörs: 
Området berörs av riksintresse för naturvården N71 
Kusten Stenshuvud-Vik-Simrishamn, N66 Verkeån 
med dalgång, Kusten Simrishamn – Nybrostrand N 72 
samt av riksintresse för kulturmiljövården L:5 Baske-
mölla, L:6 Vik, L:7 Kivik, L:8 Haväng-Vitemölla och 
L:10 Andrarum-Kristinehov.

re exploateringar ger en karaktär av orördhet som är 
mycket viktigt för de samlade värdena.

Förutsättningar för att områdets värden skall bestå:
Ingen utökade bebyggelse eller anläggningar, bibe-
hållen och förbättrad slåtter- och beteshävd i jordbru-
ket, ökning av andelen lövskog, minskning av utsläpp 
i framförallt havet, bibehållen god tillgänglighet till 
stranden.

Områdets huvuddrag:
Området utgörs av Linderödsåsens avslutning i Söder 
med stenshuvud och Olserödshöjden. En stor grusfor-
mation går från Andrarum via Brösarps backar mot 
havet (Andrarumsåsen). Den genombryts av Verkeån. 
Rester av den östskånska heden m m. Sammanhäng-
ande sandstrand mellan Ahus och Kivik. Maglehems 
ora är ett av landets vackraste och mest strävvänliga 
bokskogsområden. Ahus, Degebergaområdet, Brösarp 
och Kivik har goda basanläggningar eller förutsätt-
ningar för sådana. Skåneleden genomkorsar området.
Havängsdösen, Glimmebodagården och Andrarums 
alunbruk är några få exempel på de mänga enastående 
kulturminnena inom området.

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV
Länsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket 
pekat ut två områden i kommunen som riksintresse för 
Friluftsliv i kommunen.
 Det finns två olika riksintressen för friluftsliv, ett 
med geografi som bestämmelser (riksintresse för det 
rörliga friluftslivet) utpekat enligt 4 kap. 1-2 §§ miljö-
balken och ett som utpekas enligt 3 kap 6 § miljöbal-
ken (riksintresse för friluftslivet). 
 Områden som utpekas som riksintresse för frilufts-
livet har som regel särskilda natur- och kulturkvalite-
ter och utmärks av variationer i landskapet samt att de 
är tillgängliga för allmänheten. 

1. KUSTSTRÄCKAN ÅHUS-SIMRISHAMN-VIK 
MED STENSHUVUD-VERKEÅN (FL4):
Området har utomordentliga förutsättningar för natur- 
och kulturanknutet friluftsliv.

Urvalskriterier:
Intresseväckande natur- och kulturföreteelser, sär-
egen omväxlande och tilltalande natur och land-
skapsbild, särskilt goda förutsättningar för bad, (lång 
sandstrand) vandring, strövande, cykling, odlingshis-
toriska miljöer, kulturminnesmärken i naturmiljö. De 
vidsträckta sandstränderna och avsaknaden av stör-

Å

Bäck

FRILUFTSLIV OCH TURISM

Riksintresse för turism och
rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1,2 §
miljöbalken

Kartan visar riksintresseområde för turism
och friluftsliv

Riksintresse för friluftsliv (område)
enligt 3 kap 6 § miljöbalken

Riksintresse för friluftsliv (kustlinjen)
enligt 4 kap miljöbalken

Sjö

Kustlinje

Kustzon

Skåneleden
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27Folkhälsa, social hållbarhet, rekreation och fritid
Ställningstaganden 
1. Bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun ska följas. Hållbarhetsperspektivet och det 
demokratiska perspektivet ska integreras i samhällsbyggandet. Tillgänglighet för alla grupper 
är viktigt. Bebyggelsestrategin syftar till att främja god service på orterna.

2. Riksintresse friluftsliv: Kommunen godtar gällande riksintressens avgränsning för frilufts-
livet och avser att undvika sådana åtgärder som kan hindra allmänhetens möjligheter att ut-
nyttja områdena för friluftsliv. Kommunen ska verka för åtgärder som kan stärka friluftslivets 
intressen i enlighet med bebyggelsestrategin.

Delaktighet och inflytande i samhället
3.  En policy för medborgardialog har föreslagits. Den ger möjlighet att skapa nya former för 
medborgarnas delaktighet och valmöjligheter. Målet är att integrera medborgarna i styrpro-
cess och verksamhetsutveckling. 

4. Policy för folkhälsoarbetet föreslås. Den kommunala verksamheten bör stå i fokus för poli-
cyns inriktning. Denna bör arbetas fram i nära samarbete med invånarna, gärna med framta-
gandet av sociotopkartor som arbetsverktyg.

Som en del av både medborgardialogen och folkhälsoarbetet föreslås:

• Ett ”Byahus” i orterna som drivs av exempelvis det lokala föreningslivet som en mötes-
plats som möjliggör samverkan mellan alla åldrar.

• Varje mandatperiod ska demografisk och könsuppdelad folkhälsostatistik, boendestatistik, 
in- och utflyttning, pendling och inkomstskillnader tas fram, redovisas och utvärderas. 

Ökad fysisk aktivitet 

5.  Kommunen ska medverka till att utveckla ”Hälsans stig” konceptet (tätortsnära rekreation) 
med vindskyddade platser, bänkar på jämna avstånd, naturupplevelser,  trygga mötesplatser 
och belysning för att bjuda in till besök. Utgångspunkt tas i förslag till strategi för grönstruktur 
under varje basort. 
6. Kommunen förespråkar även möjligheterna för rekreationsstråk, där exv. beträdor genom 
det öppna jordbrukslandskapet tas tillvara.

8. Cykelvägar som sammankopplar inlandsbyarna med varandra, med naturområden, havet 
och med Centrum Simrishamn föreslås. Dessa ska utgöra en del av utvecklingen av cykel- 
och ridleder som Region Skåne planerar för att stärka upplevelseturism och kulturturism i 
Nordöstra Skåne.

Ekonomisk och social trygghet
9. En del av bebyggelseutvecklingen sker genom att tillmötesgå behovet av äldreboende i 
den fortsatta planläggningen i anslutning till redan befintliga äldreboenden i Kivik, Skillinge, 
Hammenhög och Gärsnäs.

10. Utbygganden av trygghetsbostäder ska ske i centralorten Simrishamn och i de orter där 
det finns ett brett utbud av samhällsservice.

12. Följande riktlinjer för en långsiktig social hållbarhet ska tas hänsyn till i den vidare 
detaljplanläggningen: 

• Underlag till god service i basorterna möjliggörs genom bebyggelsestrategin.

• Funktionsintegrering av bostäder, service, arbetsplatser, mötesplatser och fritidsinrättning-
ar förespråkas. Detta bedöms leda till mer levande miljöer hela dygnet, trygghet och servi-
ce och integrering av barn- och äldreomsorg.

• Diskussion om möjligheten att anordna ”Byahus” och flexibilitet i utnyttjandet av bostäder 
och lokaler. 

• Större variation i upplåtelseformer, kostnader och storlekar på bostäder.

• Utvecklad kollektivtrafik.
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Folkmängd 31 dec 2010

Ålder Kommunen Riket

0-6
7-15
16-19
20-24
25-44
45-64
65-79
80-
Totalt %
Antal (1000)

5
9
5
5
17
30
20
8
100
19

8
10
5
7
26
26
13
5
100
9416

Åldersfördelning befolkning 

Statistik från SCB 2009   

Andel (%) av alla i resp. ålder

Män Kvinnor       Totalt
KOMMUNEN
20-24 år
25-44 år
45-64 år
20-64 år

RIKET
20-24 år
25-44 år
45-64 år
20-64 år

61
82
76
77

53
80
78
76

54
78
71
72

52
77
75
73

58
80
74
74

52
78
76
75

Förvärvsarbetande 

Statistik från SCB 2009         Antal i åldern 16 år och däröver

INPENDLING
från övriga kommuner i länet
från övriga län

UTPENDLING
till övriga kommuner i länet
till övriga län

NETTOPENDLING

Pendling 
Män Kvinnor

706
622
84
1447
1240
207

-741

754
697
57
1034
949
85

-280



KULTUR
Simrishamn lockar till sig kreativa, initiativrika människor inom såväl kultur och design som forskning och teknik. 
Detta leder till framåtdrivande korsbefruktningar som gör kommunen levande och idérik.

MÅL
Simrishamns kommun ska vara kommunen där man 
mår bättre. En anledning till att man trivs bättre i Sim-
rishamns kommun är det rika kulturutbudet. Kulturen 
skapar möten och är också grogrund för innovationer 
och tillväxt.
 Arbetet med kulturfrågor ska utgå från de nationella 
kulturpolitiska målen om att alla ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet. För att uppnå de nationella kultur-
politiska målen ska kulturpolitiken främja:

•  Allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning 
och till att utveckla sina skapande förmågor.

•  Kvalitet och konstnärlig förnyelse.

•  Ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas.

•  Internationellt och interkulturrellt utbyte 
och samverkan.

•  Särskilt uppmärksamma barns och ungas 
rätt till kultur. 

Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som 
finns inom kulturområdet. Vi ska lyfta kultursektorn 
som en viktig faktor för livskvalitet och nytänkande 
när vi skapar möjligheter för etablering och utveckling 
av tillväxtföretag och projekt. I Simrishamn är kultu-
ren en dynamisk, utmanade och obunden kraft med 
yttrandefrihet som grund, som lockar till inflyttning.
 Utgångspunkten är att olika former av samverkan 
kring kulturfrågor gynnar utveckling, kreativitet och 
mångfald i samhället. 

BAKGRUND
Österlen förknippas med kultur, i dess vidaste bemär-
kelse. Simrishamns kommun upplevs av både boende 
och besökare som en kreativ knutpunkt där man vill 
vara och verka. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet bör ges större utrymme i samhälls- och demo-
kratiutvecklingen. Konstnärlig kompetens innefattar 
förmågan att inspirera, väcka nya tankar och att visu-
alisera. 

Kulturella och kreativa näringar
De kreativa och kulturella näringarna är växande nä-
ringar, med upplevelser som en viktig del. Simrishamn 
är en av norra Europas mest kulturarbetartäta kommu-
ner! (flest antal kulturarbetarföretag i förhållande till 
totala antalet företag). 

I kommunen finns många kulturarbetare. De unika 
kulturmiljöerna och traktens säregna ljus, närheten 
till stillhet och fantastisk natur är gynnsamma fakto-
rer för skapande. 
 Föreningslivets initiativ och många olika privata 
aktörer skapar ett brett utbud. Som exempel finns tre 
digitaliserade biografer, Skillinge teater, musikfesten 
Backafestivalen, filmveckan i Kivik, Kivik Art Cen-
ter och Borrby Bokbys evenemang. Kiviks marknad är 
också ett utryck för kultur. 
 Världens första konstrunda startade här 1968 av några 
konstnärer bosatta i Maglehem. År 2013 var första året 
för Litteraturrundan som bygger på samma koncept. 

Kommunens kulturverksamhet
Kommunens egen verksamhet inom kultur och fritid är 
biblioteksverksamhet i Simrishamn. Ytterligare bidrag 
kommer att ses över till föreningar och kulturverksam-
het främst riktad till barn, Österlens museum och Bénka 
-dí (ungdomsverksamhet).
 Kommunen har Kulturpedagogiskt centrum som 
omfattar Kulturskola, Kulturgaranti för grundskolan 
samt ansvar för kultur i förskolan och på fritids. Kul-
turskolan är en av Skånes främsta med stor bredd och 
kompetens. Kulturgarantin är unik i sitt slag och har 
varit modell i en rad andra kommuner i landet. Arbetet 
i Kulturgarantin omfattar samtliga årskurser i grund-
skolan och innebär att fast anställda kulturpedagoger 
arbetar direkt med eleverna i eget skapande och reflek-
tion men även med fortbildning och handledning till 
lärarna. Eleverna garanteras även att ta del av minst en 
kulturupplevelse av professionell art varje läsår. Syf-
tet med Kulturgarantin är att säkra alla elevers tillgång 
till kultur som upplevelse och uttryck och även stödja 
skolans arbete med elevernas måluppfyllelse.
 För barn och unga finns också Ungdomens hus 
(Bénka-dí). 
 Scen Österlen är en aktiv och inarbetad förening som 
organiserar och producerar teater, sång, musik, dans för 
och med barn och ungdomar. 
 Österlen skolan för Konst och Design är en eftregym-
nasialutbildning som också fungerar som en mötesplats 
för utbyte mellan olika konstformer.
 Österlens museum drivs i kommunal regi och be-
rättar om Österlens historia i relation till nutid och 
framtid i utställningar, program- och skolverksamhet 
och föreläsningsserier. Museet arbetar också med stra-
tegiska frågor som rör kulturmiljövård, tillväxt och 
turism. I museets vård finns 230 000 arkivalier och 

föremål som ska dokumenteras, digitaliseras och vår-
das. Föremålen är insamlade under snart 100 år och 
samlingarna innehåller idag allt från foton och brev till 
kläder, andra textilier, möbler och vagnar. Föremålen 
ägs av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård 
i sydöstra Skåne. Österlens museum arbetar också ak-
tivt med fornvård runt om på Österlen i olika projekt. I 
Fornfadderprojektet kan den som önskar vara delaktig 
i vård av en fornlämning.

Planförslag
I planförslaget har inget specifikt markanspråk avsatts 
för kulturområden eller anläggningar. 
 Kulturplanering ska användas som en metod för att 
föra in det kulturella perspektivet i samhällsplanering-
en och samhällsutvecklingen. Vi ska arbeta strategiskt 
med att integrera de kulturella resurserna i den tradi-
tionella planeringen. 
 Kulturarvet som vi har att bevara och utveckla an-
vänds som en kulturell resurs i planeringen av vårt 
framtida samhälle. Samnyttjande mellan evenemang 
kan stärka kommunens profil, som exempel skulle Ki-
viks marknad kunna nyttjas för flera typer av storskali-
ga utomhusarrangemang.
 Turism och kultur är två verksamheter som står var-
andra nära och vi ska arbeta för ökad samverkan mellan 
områdena. Ett skånskt hällristningscentrum kring våra 
hällristningar och övriga fornlämningar från bronsål-
dern och andra förhistoriska perioder, skulle innebära 
ett nytt besöksmål. Det skulle kunna locka fler besöka-
re till Österlen, och ge såväl boende som besökare en 
djupare förståelse för platsen och allas vårt ursprung 
samt skapa tillväxt i kommunen. 
 Vi ska ta tillvara befintliga mötesplatser och utveck-
la nya. Kultur har en positiv inverkan på det kreati-
va och innovativa klimatet i kommunen och bidrar till 
förnyelse även inom andra näringar.
 Genom att utveckla satsningen på barn och ung-
as kulturutövande i Kulturskolan, Kulturgarantin och 
Ungdomens Hus lyfter vi Simrishamns kommun som 
en spjutspetskommun för barn och ungas tillgång till 
kultur.

FOTO: HENRIK LUNDSTRÖM FOTO: MARTIN STOLTZE
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Kulturmiljöprogram för Skåne -  Länsstyrelsen, 
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28Kultur 
Ställningstagande
1. Kulturplanering ska användas som en metod att föra in kulturella perspektiv i samhällspla-
neringen där kommunen ska arbeta i överensstämmelse med de nationella kulturpolitiska 
målen.

2. De rika möjligheterna till kultur ska stödjas och uppmuntras till gagn för våra medborgare 
och kommunens tillväxt men också ur ett näringslivsperspektiv genom att bredda och fördjupa 
kulturutbud och kulturprojekt som bidrar till att levandegöra vår bygd och nyttjar våra miljöer 
och tillgångar. 

3. Kulturen och kulturarbetet är en väsentlig del av folkhälsan och det bör belysas och befästas 
i den föreslagna policyn för folkhälsoarbetet som ska tas fram i nära samarbete med medborg-
arna. (se kap. Folkhälsa).

4. Nytt Arkitektur- och kulturmiljöprogram föreslås. Av detta bör bl.a. framgå hur kommunen 
kan främja att de offentliga rummen i orterna används som mötesplatser och för kulturevene-
mang och installationer. (se Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet)

5. Målet ska vara att avsätta 1 procent av byggkostnaderna för konstnärlig utsmyckning vid 
offentlig nybyggnation samt vid sådan om- och tillbyggnad som medför en utveckling av bygg-
nadernas användning. Prövning ska ske från fall till fall.

6. Kommunen ska aktivt arbeta för att marknadsföra Simrishamns kommun och varumärket 
Österlen utifrån ett kulturperspektiv och som en av norra Europas mest kulturarbetartätaste 
kommuner (flest antal kulturarbetarföretag i förhållande till totala antalet företag). 
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Sjöfarten och fisket är en viktig och fantasieggande del av vår historia och identitet. Båtar har 
tysta glidit ut och in i våra hamnar i hundratals år. Hamnar som lockar med sina öppna portar ut 
mot horisonten och världshaven. Under 1800-talet fanns inte mindre än ca 700 fartyg i dessa 
hamnar - Sveriges största segelflotta. 
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MÅL
Simrishamn lockar till sig kreativa, initiativrika 
människor inom såväl kultur och design som forsk-
ning och teknik. Detta leder till framåtdrivande korsbe-
fruktningar som gör kommunen levande och idérik och 
lockar yngre inflyttare. Tradition och historia vårdas, 
samtidigt som siktet är ställt på framtiden. 
 Hållbart nyttjande av landskapets resurser är grund-
förutsättningen för en positiv utveckling på landsbyg-
den. Flera av de satsningar som görs inom lantbruks-
verksamheter och landskapsvård förutsätter att det 
finns en samordning mellan olika sektorer och att in-
tressekonflikter är hanterade.
 Kommunen arbetar aktivt med de olika marina sats-
ningarna som Marint centrum, KIMO, Sydkustens 
Fiskeområde, Östersjöinitiativet med flera som alla ut-
gör framtidssatsningar rörande miljö och tillväxt inom 
näringslivet.
 Kommunen har också en roll att spela som områ-
dets största arbetsgivare, att tillsammans med övrigt 
näringsliv och aktörer på bostadsmarknaden tydliggö-
ra styrkorna i Simrishamn och Österlen.

BAKGRUND
Utmärkande för näringslivet i Simrishamns kommun 
är att det finns en hög andel nyföretagare. Bransch-
bredden är stor vilket gör oss mindre sårbara i kon-
junktursvängningar. Simrishamns kommun har många 
kvinnliga företagare och företagare i olika åldrar. Det-
ta, tillsammans med ett aktivt och konkret näringslivs-
arbete ledde till att Simrishamn blev ”Årets nyföreta-
garkommun” 2014.
 Basnäringarna är flera och en del av kommunens 
kulturhistoria, inte minst sjöfarten och fisket, som har 
satt sin prägel på kustorterna. I fiskerinäringen finns i 
dag 60 registrerade företag som sysselsätter omkring 
350 personer. Den i särklass enskilt största branschen 
är jordbruket med ca 650 registrerade företag. Därefter 
kommer de i storlek jämbördiga branscherna företags-
tjänster, handel, byggverksamhet och hantverk med 
ca 300 företag per bransch. Tillverkningsbranschen 
och kultursektorn är ungefär lika stora med ca 170 fö-
retag vardera.
 Vård- och omsorgssektorn är också stor i kommu-
nen, med närmare 600 anställda. En sektor där det bor-
de finnas en stor utvecklingspotential. 
 I ett regionalt sammanhang har jordbruksmarken 
en viktig funktion då ca 30 procent av råvarorna i den 

svenska livsmedelsindustrin kommer från Skåne. Till-
sammans med skogsindustrin står jordbruket för cirka 
18 procent av sysselsättningen i länet och 10 procent 
av Skånes BNP. 
 Livsmedelsindustrin i Simrishamn är omfattande 
och bred. Jordbruket och fruktodlingen är en viktig 
och identitetsskapande näring för kommunen, kring-
verksamheterna är många, t.ex. lokalt förädlade rå-
varor, maskinstationer, hantverkare, och service och 
säsongspersonal. Österlen är Sveriges största äppel-
producent. 
 På slätten i kommunens södra delar finns myck-
et bördig jordbruksmark. I det norra backlandskapet 
drivs enheterna ofta som mindre fritids- eller deltids-
jordbruk. Även skogsbruket är viktigt och bidrar till en 
levande landsbygd på Österlen. För landsbygden står 
Skåne sammantaget, på grund av sin stora råvarupro-
duktion för en stor del av näringsutsläppet i vattendrag 
och sjöar. 
 Endast 3 procent av åkerarealen i Skåne är certifie-
rad ekologisk odling, vilket är betydligt mindre än den 
nationella målsättningen på 20 procent. 
 I Skåne arbetar drygt 15 procent inom industrin och 
knappt 20 procent inom handel.

Levande landsbygd
Våra näringar är en del av vår identitet och skapar lo-
kal förankring. De traditionella basnäringarna, turis-
men, fisket och jordbruket, har tillsammans potential 
att skapa plattform för olika typer av integrerade och 
nyskapande entreprenörskap för landsbygdsutveckling 
- En levande landsbygd. Turismen genomsyrar många 
verksamheter i kommunen och utgör ofta en drivkraft 
för inflyttning av åretruntboende. 

Turistnäringen
Omfattande natur- och kulturvärden och stora sam-
manhängande rofyllda skogsområden och oexploate-
rade strandområden gör Simrishamn och Österlen till 
en turism- och rekreationsmagnet med ytterligare po-
tential att växa. 
 Simrishamns fritidshamn invigdes i mitten av 1980-ta-
let med 221 fasta säsongsplatser 60–80 gästbåtsplatser 
och 100–150 utvecklingsbara båtplatser. Sammanlagt 
kommer årligen 6000 besökande båtturister till kommu-
nen, flertalet med Simrishamns hamn som mål. Varje år 
utgår 3000 trollingfiskare (sportfiskare) från Simrishamns 
hamn, framför allt under vinterhalvåret.
 Det omfattande fritidsboendet präglar också  kom-
munens näringsliv då sommarhusen i allt högre ut-
sträckning är bas för kvalificerat distansarbete i en 
inspirerande miljö. Kulturlivet är rikt och många fram-
stående kulturutövare har sin bas här. 

NÄRINGSLIVET
Vardagen ska vara god för Simrishamns invånare hela året om: En bättre vardag – var dag. Detta uppnås genom att öppna för innovation, forsk-
ning och företagande. Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för etablering och utveck-
ling av tillväxtföretag och projekt som skapar arbetstillfällen och nyttja de tillgångar miljön ger oss. Vi ska använda medel och resurser till utveck-
lingsprojekt baserade på unika värden och innovation. 

Fiskerinäringen
Simrishamn har Sveriges största fiskehamn, räk-
nat till värdet av landad fisk, med flera kringnäring-
ar. Idag finns det två landningshamnar, Simrishamn 
och Skillinge. Simrishamn fiskehamn har en histo-
ria som sträcker sig tillbaka ända till 1500-talet. Se-
dan 1990-talet kan hamnen ta emot stora, moderna 
fisketrålare och användas som frakthamn för upp till 
90 meter långa båtar. I dag finns 45-50 Simrishamns- 
registrerade båtar (SIN) och med övriga fiskefartyg är 
sammanlagt 60-70 båtar verksamma i området. 

I Simrishamns kommun finns andra fiskelägen och 
hamnmiljöer som Brantevik, Baskemölla och Vite-
mölla, med stor utvecklingspotential som mötesplat-
ser och handelsplatser för lokalproducerad mat, mat-
kultur och besöksmål. 
 Det storskaliga fisket har emellertid lett till att förut-
sättningarna för det lokala fisket har drabbats negativt. 
Simrishamns kommun är medlem i KIMO Baltic Sea 
och Sydkustens fiskeområde, med ett omfattande sam-
arbete på både lokal och regional nivå.

Marint centrum 
Marint centrum ligger i Simrishamns hamn och fung-
erar både som en lokal och regional plattform för en-
treprenörer, kunskapsinstitutioner, organisationer och 
offentliga aktörer för att främja kunskap, innovatio-
ner och goda resultat inom den marina miljön. Region 
Skåne har valt att förlägga koordineringsfunktionen 
för Skånes Hav- och Vatten till Marint Centrum. En 
del tjänster levereras i samarbete med extern expert-
kompetens, bland annat från Ideon Innovation, Nyfö-
retagarcentrum och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Framtidens landsbygd
Idag importeras nära hälften av all mat som konsume-
ras i Sverige. Samtidigt befinner sig det skånska lant-
bruket i en betydande förändringsprocess. De senaste 
tio åren har 17 procent av länets lantbrukare upphört 
med sin lantbruksverksamhet. 
 Även framtida klimatförändringar kommer sanno-
likt ha stor inverkan på landsbygden. Det kan innebära 
att den jordbruksmark som finns i kommunen kommer 
att få en ökad betydelse i såväl ett nationellt som glo-
balt perspektiv. Dagens samhälle, med långväga trans-
porter och globala livsmedelsflöden, kan komma att 
förändras. En tydlig förändring av markanvändning-
en förutses på landsbygden, genom omstruktureringar 
där jordbruk slås samman till storskliga enheter, nya 
markanspråk för energiproduktion, samt utveckling av 
stora anläggningar till förädlingsindustrin. 
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På det sättet frigörs möjligheter till den framtida ut-
vecklingen av stationsnära blandad bebyggelse samt 
utveckling av industrihamnen i Simrishamn. Omlast-
ningsterminaler för godstransporter hänvisas istället 
till mark i den västra utkanten av Simrishamn.
 Att förbättra kollektivtrafiken och underlätta arbets-
pendlingen är viktigt för tillväxten. 

Markavsättning har gjorts för dubbelspår längs järn-
vägen. 
 Att ytterligare förbättra direktkommunikationerna 
till regionens flygplatser bedöms som strategiskt vik-
tig för pendlingsmöjligheterna utanför regionen och 
föreslås som en del av trafikplaneringen i SÖSK. 
 Många verksamheter i kommunen bedrivs med ut-
gångspunkt i hemmet. Efterfrågan på företagshotell 
och framtida gemensamhetslokaler för företagare kan 
komma att öka, där exempelvis äldre befintliga bygg-
nader i orterna skulle kunna användas.
 Näringsverksamhet inom energisektorn bedöms ha 
stor potential framförallt inom förnyelsebar energipro-
duktion. Avsättning av mark för sådan verksamhet är 
reglerad genom vindkraftsplanen. För solenergipro-
duktion finns inte samma hårda regleringar. Någon av-
sättning av mark för solenergiproduktion bedöms där-
för inte nödvändig. 

KONSEKVENSER
Generellt bedöms de utpekade utredningsområdena 
för industri och blandad bebyggelse i stort bidra till 
en samlad bebyggelse, närhet till större transportleder 
och därmed en långsiktigt hållbar utveckling.  I plan-
förslaget har avvägning gjorts mellan exempelvis ex-
ploatering av jordbruksmark i anslutning till kustorter-
na och möjligheten att utveckla tätorten, där vikten av 
att kunna bibehålla och stärka orten som näringslivs- 
och servicepunkt har getts företräde. 
Intressekonflikt finns mellan utveckling av industri-
området i den västra utkanten i Simrishamn och den 
vattentäkt som ligger i anslutning. 
Simrishamns hamns industriområde utgör konflikt-
punkt för utbyggnad av kv. Skansen och Europanom-
rådet där miljöfarlig verksamhet i hamnen kräver vis-
sa säkerhetszoner framförallt för brännbara gaser och 
vätskor.
 Riksintresset för yrkesfiske påverkas av olika typer 
av utsläpp, dels genom ytvattenavrinning från åar, dels 
från reningsanläggningar, men också av totalförsvaret. 
Militärens övningar på Ravlunda skjutfält innebär res-
triktion för fisket. Och nedskräpningen av havsbotten 
från ammunition och annat material bedöms också ha 
negativ inverkan.
 Ekologisk balans och en hållbar miljö i havet står 
till viss del i konflikt med behovet av fiskeriverksam-
het och fartygstransporter, samt olika landbaserade 
verksamheter med framförallt näringsutsläpp från 
jordbruket med utsläpp till hav och vattendrag. Kon-
flikten mellan yrkesfisket och fritidsfisket bedöms inte 
vara allvarlig. 
 Konflikt mellan riksintressen för landningshamnar 
kan även komma att ske vid angränsande markan-
vändning som bostäder, men även omvänt ger hamn- 
och fiskerinäringens begränsningar för annan markan-
vändning famför allt genom brandfarliga gaser vid 
isframställning i hamnar samt säkerhetsavstånd för 
buller.
 Konflikt mellan riksintressen i övirgt hänvisas till 
respektive basorts förslags konsekvenser.
 Fruktodling och jordbruksverksamheten står fram-
förallt i konflikt med miljökvalitetsnormerna för vat-
ten. Gödningsmedel och pesticider som används inom 
jordbruksverksamhet står i konflikt med vattentäkter 
för kommunens dricksvattentillgångar. Eftersom den 
tiden det tar för bekämpningsmedel att komma ner i 
grundvattnet är lång, vet vi idag ännu inte vilka konse-
kvenserna av den besprutning som har pågått är. 
 Det finns ingen Handelspolicy i Simrishamns kom-
mun. En Handelspolicy skulle kunna slå vakt om han-
delns framtida placering och expansion. Den skulle 
visa vilken utveckling som gynnar kommunen på lång 
sikt.

VETA MERA: 
MB, Plan och Bygglagen, va-lagen, Vattendirektivet, Vattenmyndighe-
tens åtgärdsprogram, Livsmedelslagen för planering inom vatten- och 
avloppsförsörjning, Hav.se, Länsstyrelsen.se.

RIKSINTRESSE SJÖFARTEN
Riksintresseanspråk för sjöfarten 
enligt 3 kap Miljöbalken

Hamn

Befintlig farled

Planerad farled

Tolkat planområde

En motsatt trend är utvecklingen där lokalt odlade livs-
medel och småskalighet ökar i betydelse. Det är troligt 
att denna utveckling kommer att förstärkas i framti-
den. En sådan utveckling skulle få positiva effekter 
på Österlen som bygd med sitt rika och diversifierade 
odlingslandskap. Därför är det av största vikt att den 
goda åkermarken undantas från exploatering.
 Fiskerinäringen står idag inför stora utmaningar med 
hänsyn till tillgången på fisk och hot mot vattenmiljön.
 
Riksintressen 
Jordbruksmark har inte status av riksintresse, men ses 
som en resurs av nationellt intresse och regleras enligt 
3 kap. §4 i Miljöbalken. 
 Skyddsvärda natur- och kulturmiljöer bildar basen 
i attraktionsvärden för turism och åretruntboende. 
Riksintressen för natur och kultur och friluftsliv åter-
finns i översiktsplanens kap. 3B. Dessa riksintressen 
bedöms inte påverkas negativt eftersom bebyggelse-
strategin reglerar stora delar av kusten genom de nio 
gröna pauserna. Områden av betydelse för riksintres-
se för yrkesfisket regleras enligt 3 kap 5 § Miljöbalken 
och bedöms efter:

• Fångstplatser med omfattande fiskeaktivitet
eller unika förutsättningar för visst fiske.

• Lekområden för kommersiellt viktiga arter av
fisk eller skaldjur.

• Uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter.

• Vandringsstråk för kommersiellt viktiga arter.

Simrishamns hamn och Skillinge hamn omfattas av 
Riksintresse för landningshamnar för yrkesfisket: 
Bedömningen av vilka hamnar som är av riksintres-
se baseras på landningsvärde och/eller antalet fartyg, 
samt tonnage som nyttjar hamnarna som hemmahamn 
inom respektive län. 
Fiskeområde 43 är utpekat som riksintresse för yrkes-
fisket och ligger delvis inom Simrishamns kommun. 
Dessutom är huvudfarlederna som leder till hamnarna 
av riksintresse. Riksintresse för sjöfart har pekat ut en 
farled i kommunens södra kustområde som inseglings-
led. Sjöfartens riksintresse enligt 3 kapitlet 8 § bedöms 
inte hotat av översiktsplanens övriga intressen. För be-
dömning om planförslagets påverkan på riksintressen 
hänvisas till förslagskapitlets konsekvenskartor.

Miljökvalitetsnormer för fiskvatten: 
Miljökvalitetsnormer och riktvärden för fiskevatten 
gäller i utvalda sjöar och vattendrag i hela landet. Syftet 
med normerna är att skydda eller förbättra kvaliteten på 
vattnet så att fiskbestånden upprätthålls. I Simrishamns 
kommun finns inga av dessa utvalda sjöar.

PLANFÖRSLAGET 
Planförslaget föreslår ett antal nya utredningsområ-
den för näringsverksamhet framförallt i Simrishamn 
och Kivik. Campingen i Kivik föreslås kunna utveck-
las åt väster. 
 En prioritering som görs är att låta spårreservat för 
godsspår upphöra i industrihamnen i Simrishamn. 

RIKSINTRESSE YRKESFISKET
Riksintresseanspråk för yrkesfisket
enligt 3 kap Miljöbalken

43

41

44

42

45

46

Hamnar

Lekområde

Fångstområde

Rekryteringsområde

Tolkat planområde
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Österlen har etablerat sig som ett av Sveriges bästa destinationsvarumärken. 
Ett starkt varumärke är nödvändigt i konkurrensen med andra destinationer. 

Det är ett Österlen som står för småskalighet och närhet, blandningen av öpp-
na fält och vackra skogar, havet och ljuset, och rikt historiskt och kulturellt 
landskap. Utbud av levande kultur som trakten kan erbjuda i form av konst, 

hantverk, teater, musik, mat osv. lockar. För marknadsföring av Österlen som 
boende- och verksamhetsregion fungerar besökarna som viktiga ambassadörer. 

DESTINATION ÖSTERLEN

En av kommunens nyckelnäringar och en del av 
identiteten är fruktodlingarnas landskap. Ett årligt 
evenemang är Äppelmarknaden i Kivik. Gårdsför-
säljning finns på många platser och Kiviks musteri 
är ett begrepp. Antalet odlare har dock blivit färre 
och medelåldern inom fruktbranschen är hög, även 
om ett intressant generationsskifte är på gång. 
Sverige är inte självförsörjande på frukt i dagslä-
get. Cirka 20 procent av äpplena vi konsumerar 
idag är svenska och av dessa är ca 80 procent 
odlade i Skåne.  

Näringssgrenar Kommunen

Avser yrkesverksamma som är 16 år och äldre. 
Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller 
utanför kommunen (dagbefolkning).

Kvinnor Män

Vård och omsorg
Tillverkning och utvinning

Handel
Företagstjänster

Utbildning
Byggverksamhet

Civila myndigheter och försvaret
Transport

Personliga och kulturella tjänster m.m
Information och kommunikation

Hotell och restauranger
Kreditinstitut och försäkringsbolag

Jordbruk, skogsbruk och fiske
Fastighetsverksamhet

Okänd bransch
Energi och miljö

0 10 20 30 %

Arbetstillfällen 2012
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Näringslivet
Ställningstaganden 

1. Kommunen ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet, skapa 
möjligheter för etablering och utveckling av tillväxtföretag och projekt som skapar arbetstillfäl-
len och nyttjar de tillgångar miljön ger oss.

2. Attraktivitetsfaktorer som kommunikation, skola och lämplig bostad ökar chanserna för 
näringslivsutveckling. För näringslivet är det avgörande att kunna rekrytera personal. Ofta är 
man två vuxna som vill flytta. Då är det viktigt med arbete för båda, och därmed goda kom-
munikationer, infrastruktur, och bredband mm. För barnfamiljer är en trygg skola med hög 
kvalitet viktig.

3. En översyn av kommunens industriområden föreslås där eventuell avstyckning av befintli-
ga tomter bör ses över för långsiktig hushållning av värdefull industrimark. Företagshotell kan 
vara intressant form av förtätning. 

4. Landsbygdsutveckling: 

• Simrishamns kommun ska verka för landsbygdens utveckling på redan etablerade plat-
ser, för att skona landskapet från nya ingrepp i enlighet bebyggelsestrategin. 

• Brukningsbar jordbruksmark ska inte bebyggas, utan i första hand ska annan mark tas i 
anspråk. 

• Ny bebyggelse på ren landsbygd kan prövas om det bidrar till arbetstillfällen på landsbyg-
den och/ eller bidrar till att turism och friluftsliv ges ökad tillgänglighet till våra naturområden.

5. Infrastruktur

• En viktig uppgift är kommunens engagemang att tillsammans med ansvariga och berör-
da aktörer åstadkomma miljömässigt hållbara transportsystem på den skånska lands-
bygden. 

• Engagemang ska också finnas för att personalintensiva verksamheter lokaliseras nära 
kollektivtrafik och service, så att verksamheter och bostäder kan integreras och därmed 
stärka varandra. 

• Arbetspendlingen är en viktigt del i det framtida näringslivet. Tågbanor och busslinjer di-
rekt till de orter där arbetspendling sker är viktigt liksom till flygplats som möjliggör den 
nationella pendlingen.

6. Turism

• Simrishamn ska följa Svensk och Skånsk turistnärings uppsatta mål för hur besöksnäringen 
bör kunna utvecklas fram till 2020. Simrishamn bedöms genom sitt  läge med en befolkning 
på cirka 14 miljoner invånare bara 3-4 timmar bort, ha ett särskilt fördelaktigt läge för att 
uppnå dessa mål. 

• Att utveckla upplevelseturism och kulturturism genom framtagande av regionala cykel- och 
ridleder, goda faciliteter och god skyltning för besöksmål som fiske, golf, cykel och rekrea-
tion.

• Turism och sommarboende ska möjliggöra ett stort kulturutbud och en bra servicenäring 
liksom att ge nya arbetstillfällen till andra näringsgrenar i kommunen. Ett utbud som även 
kommer kommunens åretruntboende till nytta. 

• Husbilsturismen har nya behov av uppställningsplatser med enkel service i form av dusch, 
tvätt och sophantering. Detsamma gäller även för utvecklingen av campingplatser.

7. Fisket och hamnarna:

• Simrishamns och Skillinge hamn skall värnas som verksamhetsområden. Åtgärder får 
inte vidtas som försämrar förutsättningarna för riksintresset för landingshamn, yrkesfiske.

• Hamnarna i orterna skall ses som mötesplatser och utformas med möjligheter till vistelse. 
Detta bör ske i samarbete mellan turistnäringen, det kustnära fisket och lokala näringar 
som exv. fruktodling och jordbruk, t.ex. genom att gynna direktförsäljning av fisk från båt, 
förädlade varor till försäljning, och ett nytt mera aktivt utbyte mellan lokalbefolkning, turis-
ter och fisket. 

• Riskutredning för Simrishamns hamn ska göras, för att klargöra frågor om risk, buller, lukt,  
trafik med mera. 

• Kommunen ska fortsätta engagera sig i havsmiljö- och fiskefrågor.

• Kommun ska fortsätta satsningen på Marint centrum och skapa en verksamhet som bi-
drar till en bättre havs- och vattenmiljö, nytt företagande, nya arbetstillfällen och ökad 
inflyttning till kommunen.
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