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Dialoger och informationsärenden ksau den 4
maj 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Projektledare Cecilia Henriksson och Pernilla Colhag kl. 8.30
- Slutrapportering Hållbar platsutveckling
2. Näringslivschef Henrik Lundblad 9.30 digitalt
- Fördjupad ÖP Ullstorp
3. Utvecklingsstrateg Stefan Persson kl. 9.45 digitalt
- Landsorts- och tätortsprogram
4. Kanslichef Johan Linander
- Lokaler överförmyndarenheten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 april 2022.
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

Diarienummer:

MÅLINRIKTAT DOKUMENT

PROGRAM

Landsbygdsoch tätortsprogram
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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1

Bakgrund

Ett program pekar ut en önskvärd utveckling och fastslår en politisk viljeinriktning.
Syftet med Landsbygds- och tätortsprogrammet är att det, med utgångspunkt i
Översiktsplanen, ska vara ett vägledande dokument för hur kommunen tillsammans
med invånare och verksamheter ska främja utvecklingsarbete, både lokalt och
övergripande i kommunen. Vi ska främja en levande landsbygd, levande tätorter och
levande byar. Vi ska ta vara på de idéer som föds och bana väg för gemensam
innovationskraft som ger näring och hållbar tillväxt.
Programmet ska bidra till att tätorts- och landsbygdsutveckling får en tydligare
position i kommunen, peka ut riktningar för utvecklingsområden och lägga grunden
för ett långsiktigt arbetssätt som säkerställer service och utveckling i hela kommunen.

1.1

Andra relevanta styrdokument

Programmet har kopplingar till andra styrdokument. Nedan belyses de mest centrala.
•

Tomelilla kommuns vision
”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”
Visionen ger den övergripande målbilden som kommunens verksamhet ska
sträva åt och engagera andra i. Program och strategier ska ligga i linje med
visionens målbild.

•

Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040
Det ska finnas en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen
ska lägga grunden för en långsiktig hållbar utveckling. Den ska vara
vägledande för hur mark-, vatten och den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras. I gällande översiktsplan betonas att alla ska ges
möjlighet till delaktighet och inflytande på lika villkor i hela kommunen.
Landsbygds- och tätortsprogram ska utgå ifrån gällande översiktsplan.

•

Livskvalitetsprogrammet
Livskvalitetsprogrammet är kommunens strategidokument för miljö och
hälsa. Programmet ger inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete till
2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Programmet ska fungera som
ett stöd i livskvalitetsarbetet för hela kommunen.

•

Energi- och klimatplan
Syftet med energi- och klimatplanen är att belysa de utmaningar som finns,
samt definiera viljeinriktning och mål för energi- och klimatarbetet. En
övergripande målbild är att vi ska bli en fossilbränslefri och klimatneutral
kommun 2025, vilket också påverkar ett landsbygds- och tätortsprogram.

• En digital strategi för Tomelilla på Österlen
Strategin är en vägledning till hur vi tar vara på digitaliseringens möjligheter.
Genom att automatisera, öppna vår data och våga testa nya sätt i samverkan
effektiviserar vi den kommunala servicen och ökar kontaktytorna mellan
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förvaltningen, invånare, företagare, ja alla! Den digitala strategin är därför
också i hög grad relevant för ett Landsbygds- och tätortsprogram.
•

Med kundens fokus – Serviceplan
Med service menar vi en god upplevelse av alla de tjänster som kommunens
verksamhet erbjuder och det sätt de utförs på. Serviceplanen beskriver
förhållningssätt för att skapa goda serviceupplevelser. Den vänder sig till alla
som arbetar i Tomelilla kommun och är vägledande i det dagliga arbetet.

•

Strategi för medborgardialog OBS ännu ej antagen
En god medborgardialog ger en
mer attraktiv kommun, en
kommun med högre
trovärdighet och en kommun
med större innovationskraft
genom medborgarnas
engagemang. Strategin ger
principerna för hur kommunen
ska arbeta för att öka
delaktigheten. Utgångspunkten
är delaktighetstrappan.
Ambitionen är att röra sig upp på trappan. Samma ambition gäller för
Landsbygds- och tätortsprogrammet.

1.2

Tomelilla kommuns landsbygd och tätorter idag

Tomelilla är en kommun som till stor del består av landsbygd, samtidigt finns en
flerkärnighet som är unik med många mindre byar och tätorter. Kommunen är en
tillväxtkommun och hela kommunen har en god potential att vara en aktiv del i detta.
Småföretagandet och bra offentlig service, såsom skolor, förskolor, kollektivtrafik
måste i samklang skapa grund för denna utveckling.
Möjligheterna att bygga i och kring våra byar liksom i attraktiva lägen på landsbygden
är en av bygdens styrkor som kommunen ska utveckla, så att fler får möjlighet att
etablera sig på Österlen.
Maten är viktig. Visionen att vi odlar matkultur och kreativitet, ger målbilden. Den
omfattar den goda måltiden som ett viktigt socialt fundament, en god djuromsorg,
säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och fler arbetstillfällen. De gröna näringarna
har en huvudroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Tomelilla är en kommun där det satsas på barn och unga både gällande investeringar
och delaktighet i kommunens olika verksamheter. Sociala frågor och kulturfrågor står
högt upp på dagordningen.
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2

Viljeinriktningar

Landsbygds och tätortsprogrammet ska ge förutsättningar att medvetandegöra och
förstärka det som bidrar till att de som bor och verkar i kommunen kan skapa
livskvalitet utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. Nedan beskrivs
programmets viljeinriktningar.
Vi ska:
•

Ha en tillgänglig och kvalitetsdriven samhällsservice. Oberoende av var
man bor i kommunen och var i livet man befinner sig, ska det vara enkelt att
ta del av en god samhällsservice.

•

Möjliggöra boendemiljöer som möter invånarnas behov. Social trivsel,
hälsa, trygghet – boendemiljön har en avgörande påverkan på vår livskvalitet.
Det gäller såväl den byggda som den sociala miljön. Vi ska uppmuntra lokala
initiativ såsom medborgarägda utvecklingsbolag, etablering av lokala
serviceställen, lokala arbetsplatser och sociala mötesplatser. Med mod och
nyfikenhet vill vi utforska kommunens roll i sådana samskapande processer.

•

Möjliggöra företagande och sysselsättning. Det finns en stark
entreprenörskapsanda såväl i tätort som på landsbygd. Kommunen ska ha en
hög kunskap om olika näringars förutsättningar och arbeta för ett välmående,
hållbart näringsliv som lägger grunden för en bred och inkluderande
arbetsmarknad.

•

Ta hand om våra unika naturvärden. Areella näringar, invånare, turister,
kommande generationer – vi är alla beroende av en levande natur med
skogar, betesmarker, odlingsmark, våtmarker och vattendrag som möjliggör
biologisk mångfald. Vi ska tillsammans skydda, bevara och utveckla
kommunens unika naturvärden.

•

Utnyttja digitaliseringens möjligheter. Genom att ligga i framkant och
nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi demokrati och
medborgarinflytande. Samhällsservicen blir mer tillgänglig för fler.
Digitaliseringen främjar en global arbetsmarknad, med ökad möjlighet att
arbeta på landsbygden och i mindre byar. Grunden läggs genom att det sker
fiberutbyggnad i hela kommunen, medborgarfokus, nyfikenhet och en stark
gemensam vision.

•

Främja den nära och ständigt pågående dialogen. Livskvalitet är
personlig, men oberoende av var i livet man befinner sig är delaktighet och
egenmakt viktigt. Det är bara genom en nära dialog vi kan förstå, inkludera
och engagera varandra. Det kan t.ex. vara i mötet mellan lärare, elev och
förälder eller i mötet mellan planarkitekt och företagare. Vi ska alltid
prioritera en levande dialog med alla som bor och verkar i kommunen.

•

Möjliggöra för innovativa idéer. Det är den gemensamma
innovationskraften som ger näring och hållbar tillväxt. Vi ska vara en
drivande kraft i innovationssystemet, samarbeta med akademin, innovativa
företag och entreprenörer såväl lokalt som nationellt och internationellt.
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Tillsammans ska vi söka innovationsfrämjande kapital t.ex. genom
ansökningar till EU-fonder, nationella utlysningar och innovativa samarbeten
som kan locka investerare.
•

Främja hållbar mobilitet. Det ska vara lätt att ta sig mellan tätorter,
småbyar och landsbygd inom kommunen. Lika lätt ska det vara att ta sig till
grannkommuner och vidare ut i världen. Vi ska främja hållbar mobilitet,
exempelvis genom god tillgång till kollektivtrafik, ladd-infrastruktur och
cykelvägar. Vi ska också vara modiga och drivande i att testa och utveckla nya
innovativa koncept för mobilitet. Det kan handla om allt från el-cyklar och
bilpooler till så kallad omvänd kollektivtrafik där resor utanför linjetrafiken
kan beställas utifrån individens behov.

Vi = alla i kommunen eller i kontakt med Tomelilla kommun. Det ska inte spela
någon roll om vi är företagare, föreningar boende på landsbygden, i tätorten eller
besökare. Alla ska vara inkluderande enligt detta program. Tillsammans tar vi ansvar
för samhällets utveckling, för människorna som bor här eller besöker oss.
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Överförmyndarnämnden

Handläggare: Bo Herou (KD)
Titel: Ordförande
E-post: bo.herou@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Datum 24 mars 2022

Ordförandebeslut - lokalbehov
överförmyndarenheten
Ordförandebeslut

Överförmyndarnämndens presidium beslutar tillskriva kommunstyrelsen angående
överförmyndarenhetens lokalbehov i enlighet med ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2023 utökas överförmyndarenheten med 2,5 tjänster i och med
Simrishamns anslutning till vår gemensamma Sydöstra Skånes överförmyndarenhet.

Signature reference: c081c52a-f2f3-4d2d-85d5-b8b9fc11eae5

När enheten går från sex till nio anställda personer så ökar behovet av antalet kontor
med samma antal. Eftersom enheten ständigt arbetar med sekretessbelagt material
och akterna inte är digitala så går det inte att arbeta hemifrån mer än i undantagsfall.
De nya lokalerna behövs under december månad 2022 för att en flytt ska kunna
genomföras innan själva sammanslagningen den 1 januari 2023.
Nuvarande lokaler på Gladanleden innehåller sex kontorsrum plus ett mindre
fikarum där extrapersonal också haft ett skrivbord. Därtill finns aktskåpen i ett
specialrum i ett utrymme vid miljöförbundets kontor, det finns en gemensam
reception, gemensamt fikarum med kök, ett gemensamt större mötesrum och ett
gemensamt mindre mötesrum med högre säkerhet. På Gladanleden finns ingen
möjlighet att utöka med ytterligare tre kontor.
Det som behövs från december 2022 är alltså nio kontorsrum, rum för aktskåp på
minst 20 kvm, tillgång till någon form av reception, tillgång till större mötesrum,
tillgång till mindre säkert mötesrum, samt tillgång till fikarum med köksmöjlighet.
Det allra enklaste skulle vara om överförmyndarenheten kan flytta in i kommunhuset

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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där det redan finns en reception, mötesrum, fikarum, säkra mötesrum och särskilda
utrymmen för närarkiv.
I dagsläget finns det inte tillräckligt många lediga kontor i kommunhuset så en sådan
lösning kräver att någon enhet eller del av enhet flyttar från kommunhuset till annan
lokal i Tomelilla. En sådan lokal skulle med fördel kunna vara Stenhuset vid Torget.
Det finns redan ett par enheter som har sagt att de kan tänka sig att flytta dit.
Överförmyndarnämnden vill med emfas påpeka att det är viktigt att beslut om
Stenhuset vid Torget tas inom kort. Om beslutet blir att inte köpa fastigheten så
måste andra kontorslokaler hittas. Ska en rotation av personal genomföras så att
överförmyndarenheten kan flytta in i kommunhuset så måste dessutom beslut fattas
av kommundirektör om vilka som i så fall ska flytta ut från kommunhuset.
Överförmyndarnämnden har även blivit kontaktade av Hörby kommun som visat
intresse för att ingå i Sydöstra Skånes överförmyndarenhet och nämnd. Huruvida det
är önskvärt eller möjligt har varken nämnden eller de fyra kommunfullmäktige i
Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn tagit ställning till. Skulle Hörby få gå med i
vår enhet så krävs ytterligare 1,5 tjänster. Om Höörs kommun då också efterfrågar
ett samgående så handlar det om ytterligare 1,5 tjänster. Vilket alltså skulle innebära
en enhet på totalt 12 anställda.
Ekonomiska konsekvenser
Fler kontor innebär högre kostnader, men det behöver inte innebära högre kostnader
per anställd eller per ärende. Vilka kostnader som uppstår beror på vilka lokaler som
enheten ska flytta till. Det kan också handla om renoveringskostnader för att en ny
lokal ska kunna användas av enheten.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.

Signature reference: c081c52a-f2f3-4d2d-85d5-b8b9fc11eae5

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt, även om
lokaluppvärmning, avstånd till kontoren osv kan innebära en miljöpåverkan.
Uppföljning
Ärendet måste vara löst till den 1 januari 2023. Därefter kommer lokalfrågan att
följas upp vid behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ordförande Bo Herou (KD), 24 mars 2022.
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Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Bo Herou (KD)
Ordförande

Beslutet skickas till:

Signature reference: c081c52a-f2f3-4d2d-85d5-b8b9fc11eae5

Kommunstyrelsen
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo Herou
Date: 2022-03-24 11:09:37
BankID refno: 869e45a4-d9f6-40a5-a5f9-70e4f76fd8a6

Signature reference: c081c52a-f2f3-4d2d-85d5-b8b9fc11eae5

Ledamot: Bo Herou

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.
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Tomelilla kommun
Pensionärsrådet

Frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott
Frågor om statsbidrag för äldre
Budgetpropositionen 2021 innehöll tillskott till kommuner.
De utgick från tre anslag; generella statsbidrag, äldreomsorgslyft och äldreomsorgssatsning.
Pensionärsrådet ställer följande frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla kommun:
1

Hur säkerställde kommunen att statsanslagen gick till äldrevård och
äldreomsorg?

2

Hur stor del av det generella statsbidraget gick till äldrevård och
äldreomsorg?

3

På vilket sätt använde ni de medel som tilldelats kommunen?

4

När kommer den gjorda föreslagna användningen att redovisas och hur
förmedlas den till medborgarna/de berörda grupperna?

5

Hur följer kommunen upp att medlen gör nytta inom verksamheten?

Philip Ohlsson
Ordförande pensionärsrådet
2022-03-15, Tomelilla
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Kommunstyrelsen

Handläggare: Johan Linander
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Diarienummer: KS 2022/41
Datum 4 april 2022

Tjänsteskrivelse svar på nämndinitiativ
om plan för flyktingmottagning
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar besvara nämndinitiativet i enlighet med förvaltningens
förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Per Gustafsson (SD) har den 14 mars 2022 lämnat in ett nämndinitiativ med
följande lydelse:
”Plan för flyktingmottagning
Tomelilla bör ta fram en plan när det gäller mottagning av krigsflyktingar i vårt
närområde.
Senfärdigheten hos myndigheter i Sverige kan inte vara ett skäl för att sitta still när
det gäller att vara på tårna och förberedd för att ta emot barn, mödrar och äldre som
flyr krig i vårt närområde. Idag är miljontals ukrainare på flykt i sitt närområde och
det beräknas komma ett par hundratusen krigsflyktingar till Sverige.
Tomelilla bör ha en plan för ett mottagande för krigsflyktingar i vårt närområde. Vi
ska definitivt inte stå lika överraskade som 2015 när en stor migrationsström sköljde
in över landet.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-

Att förvaltningen får i uppdrag at skyndsamt ta fram en plan för att hantera
mottagandet av krigsflyktingar.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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-

Att kommunstyrelsen ger familjenämnden i uppdrag att säkerställa att vi på
ett bra sätt kan se till att eventuell skolgång kan anordnas för
krigsflyktingarna.

-

Att kommunstyrelsen ger integrationsrådet i uppgift att samordna med
frivilligorganisationer och privatpersoner som vill och kan hjälpa
krigsflyktingarna, samt ta fram en samlad plan för dessa så att kommunen får
en komplett bild av vad civilsamhället kan bistå med.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:
Rysslands invasion av Ukraina och det krig som nu pågår i landet är på alla sätt
fruktansvärt och Tomelilla kommun är beredda på att stötta Ukraina och det
ukrainska folket på det sätt som behövs.
Olika delar av samhället har olika ansvarsområden i flyktingmottagandet, men
framför allt kan man säga att Länsstyrelserna och Migrationsverket står för det
största ansvaret. Dessa två myndigheter anordnar varje tisdag en
samverkanskonferens med kommunerna för att skapa en gemensam lägesbild och
sprida information till kommunerna.
En inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för migrationsfrågor med
representation från Skånes olika hörn har också bildats. Tomelilla ingår i denna
funktion.
I kommunen sammanträder ksau tillsammans med en förstärkt ledningsgrupp
varannan tisdagsförmiddag för att stämma av läget. Från början träffades gruppen
varje vecka, men det har nu glesats ut till varannan vecka. Vid behov höjs
mötesfrekvensen.
Förvaltningen arbetade mycket intensivt mellan den 13 och 22 mars för att ta fram
boendeplatser på Österlens Folkhögskola och Bollerups Lantbruksinstitut för
akutplacering av flyktingar från Ukraina. Därefter fick vi besked av Migrationsverket
att de inte behövde fler platser och därför kunde kommunen inte sluta de
färdigskrivna avtalen med folkhögskolan och Bollerup.
I dagsläget har det kommit 29 ukrainska flyktingar varav 15 barn till Tomelilla
kommun, men antalet förändras dag för dag. Nya tillkommer och andra flyttar
vidare. Det är formellt inte kommunens roll att samordna med civilsamhället och
privatpersoner, men det görs ändå informellt.
Tomelilla kommun har kontinuerlig kontakt med civilsamhället och framför allt med
Röda Korset. Tillsammans vill vi underlätta för de flyktingar som kommer till vår
kommun för att bo i privata boenden. Förvaltningen vill också hålla sig
välunderrättad om vem som kommer till kommunen för att kunna hjälpa till. Många
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vänder sig också till kommunen när de känner att de inte får svar från andra
myndigheter.
Många privatpersoner har hjälpt till och vill hjälpa till. Det finns också en informell
lista med namn och telefonnummer till de som kan ta emot flyktingar i sina hem.
Idag finns det ca 25 lediga platser runt om i kommunen.
Österlens Folkhögskola kommer att erbjuda undervisning i svenska från dag ett och
det finns just nu 12 platser. Röda Korset kommer också att ordna lektioner för de
som vill lära sig svenska.
Kommunen välkomnar de ukrainska flyktingarna till Mötesplatsen för allmän
information. Redan den 4 april kom två familjer till Mötesplatsen. Förvaltningen
hjälper också dem med vaccinationer, tipsar om fritidsaktiviteter för barnen, hjälper
till att hitta lätta jobb med mera. En kvinna som kom för tre veckor sedan har
exempelvis redan fått jobb på Ingelsta Kalkon.
Överförmyndarenheten har förberett sig för ett ökat behov av gode män till
ensamkommande barn genom att kontakta de som var gode män till
ensamkommande för några år sedan, samt listat vilka som är intresserade av att ställa
upp igen. De kontroller som måste göras innan någon förordnas till god man har
också redan gjorts så att det ska gå snabbare att få genom ett förordnande när
behovet uppstår.
Barn i skolåldern tas emot i enlighet med den mottagningsplan som togs fram i
samarbete med Skolverket och beslutades i juni 2019. Rent praktiskt går det till så att
kommunens samordnare bokar möte med barnet, vårdnadshavare (kan vara annan
vuxen om barnet är ensamkommande) och tolk om så behövs. Mötet är starten på en
kartläggning vilken skolbakgrund barnet har och utgör underlag för årskursplacering.
Vid mötet får också vårdnadshavaren hjälp med skolval och skolval genomförs.
Utöver ren skolgenomgång/kartläggning/skolplacering så är elevhälsans medicinska
del påkopplad för hälsoundersökning/hälsosamtal.
Arbetssättet i mottagningsplanen togs fram för ett scenario med asylsökande, vilket
inte behöver vara fallet för medborgare från Ukraina eftersom de omfattas av
massflyktsdirektivet. Förvaltningen har valt att behålla samma arbetssätt, trots att
barnet/eleverna från Ukraina inte har skolplikt och till och med har en aviseringsfrist
om 90-dagar. De omfattas inte av skolplikt men har rätt till skolgång om de är under
18 år.
Med de små volymer kommunen fortfarande får så löser barn och utbildning det på
ovanstående sätt. Vid större volymer kan kommunen behöva återinföra
mottagningsklass eller motsvarande. Barnen som kommit till Tomelilla kommun är
av blandad ålder och utspridda geografiskt, vilket gör det mest ändamålsenligt att
arbeta individuellt med barnen och placera dem vid olika skolor utifrån önskemål.
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Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017, kf § 169/2017, om en
integrationsstrategi för Tomelilla kommun. Strategin har visserligen hunnit bli drygt
fyra år, men är fortfarande en bra strategi som kan och ska följas. Denna strategi
gäller oavsett var flyktingarna kommer från och det är viktigt att poängtera att
flyktingar ska behandlas lika oavsett var de kommer ifrån i enlighet med FN:s
flyktingkonvention som Sverige har ratificerat sedan 70 år tillbaka.
Ekonomiska konsekvenser
Det föreslagna yttrandet som svar på nämndinitiativet innebär i sig inga ekonomiska
konsekvenser för kommunen.
Barnperspektivet
Det arbete som pågår inom Tomelilla kommun för att ta hand om flyende familjer är
oerhört viktigt ur ett barnperspektiv. Varje barn på flykt som kommer till vår
kommun måste mötas av ett välkomnande samhälle och en skola som är beredd att
ge den undervisning som de har rätt till.
Miljöperspektivet
Ett krig som det som pågår i Ukraina efter Rysslands invasion är i sig en
miljökatastrof utöver att det är en katastrof för alla de människor som drabbas.
Svaret på detta initiativ har däremot ingen större inverkan på miljön.
Uppföljning
Ärendet kommer att följas upp beroende på vilket svar kommunstyrelsen beslutar ge.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 4 april 2022.
Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Madeleine Wahlund
Titel: Verksamhetsutvecklare
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Diarienummer: KS 2021/231
Datum 7 april 2022

Tjänsteskrivelse utredning av
medborgarinitiativ - Gratis kollektivtrafik
för barn och ungdomar
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Hanna Barck skrev den 14 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt
följande:
”Jag har ett förslag om att kommunen borde erbjuda gratis kollektivtrafik för barn
och ungdomar. Många av aktiviteterna (via kulturskolan, eller sportaktiviteter) som är
efter skolan är rätt ofta inne i Tomelilla och de som bor ute i byarna måste ta buss,
tåg eller få skjuts av föräldrar till sina aktiviteter. Jag tycker att det hade varit ett steg i
rättvis riktning om alla hade kunnat ta sig GRATIS till sina fritidsaktiviteter, även de
som bor lite utanför Tomelilla.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, gav den 5 januari följande
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat samhällsbetalda resor för
skolungdomar vid flera tillfällen. För att göra en ordentlig utredning av förslaget
behöver det skickas till förvaltningen för beredning.
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Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 2 februari 2022 ett
medborgarinitiativ angående inköp av ungdomsbiljett för alla som fyllt 13 år. Detta
medborgarinitiativ beslutades överlämnas till förvaltningen för beredning tillsammans
med initiativet om gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar. Följaktligen har båda
initiativen behandlats och utvärderats gemensamt genom utredningen som bifogats
handlingen.
Förvaltningen, genom verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, föreslår att
kommunstyrelsens arbetsutskott besvarar motionen enligt följande:
Förvaltningen ställer sig positiv till gratis kollektivtrafik för ungdomar i
gymnasieåldern genom inköp av Skånetrafikens ungdomsbiljett då det öppnar upp
möjligheten att ta sig till och från fritidsaktiviteter, kompisar, delat boende och andra
resor utanför skoltid, oberoende av föräldrarnas resurser eller förmåga. Detta är även
i linje med barnkonventionens intentioner. Förslaget antas även få positiva klimatoch miljöeffekter då behovet för ungdomar av att skjutsas med bil minskar. Då
Tomelilla kommun har upphandlat skolskjuts för barn och ungdomar i
grundskoleåldern anser förvaltningen däremot inte att gratis kollektivtrafik kan
erbjudas för denna åldersgrupp. Detta eftersom det skulle betyda att förvaltningen
står med dubbla kostnader för de elever som idag är berättigade skolskjuts.
Förvaltningen anser därmed att kommunstyrelsens arbetsutskott bör ställa sig
positivt till förslaget om gratis kollektivtrafik för gymnasieungdomar genom inköp av
Skånetrafikens ungdomsbiljett men ej för barn och ungdomar i grundskoleåldern.
Frågan om när en ungdomsbiljett kan införas kommer lyftas inom förvaltningens
budget för 2023 samt komma upp i familjenämnden under våren.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget skulle innebära en merkostnad om cirka 502 500 kr per år för tillköp av
ungdomsbiljetter i stället för skolbiljett till ungdomar i gymnasieåldern. Om även
barn och ungdomar i högstadieåldern skulle erbjudas ungdomsbiljett skulle det
innebära en merkostnad, utöver kostnaden för upphandlad skolskjuts, om cirka 1 720
500 kr per år. För den enskilde kommuninvånaren kan förslaget innebära
ekonomiska vinster då behovet av att skjutsa barn till och från fritidsaktiviteter
minskar.
Barnperspektivet
Förslaget skulle ha positiva effekter ur ett barnperspektiv, särskilt för de barn som
bor i närheten av en tågstation eller en busshållplats.
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Miljöperspektivet
Förslaget innebär positiva miljöeffekter om barn och ungdomar åker kollektivt i
stället för att bli skjutsade med bil. Om barn och ungdomar från tidig ålder lär sig att
åka kollektivt i stället för att åka bil har förslaget även positiva långsiktiga
miljöfördelar. I förlängningen kan förslaget få andra positiva miljöeffekter såsom att
behovet av parkeringsytor i anslutning till fritids- och sportaktiviteter minskar och
därmed bidrar till ytbesparingar.
Uppföljning
Effekten av införande av ungdomsbiljett kan och bör följas upp genom
Skånetrafikens resandestatistik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 7 april 2022.
Utredning avgiftsfri kollektivtrafik
Kommunledningskontoret

Madeleine Wahlund
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till:
Hanna Barck
Budgetberedningen
Balanslistan/Patrik Månehall
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Handläggare: Madeleine Wahlund
E-post: madeleine.wahlund@tomelilla.se
06 april 2022

Utredning om avgiftsfri kollektivtrafik för
delar av befolkningen
Bakgrund
I Tomelilla erbjuds idag skolbiljetter till gymnasieelever som uppfyller kraven för
skolskjuts. Den ger rätt till fritt resande under veckodagarna men gäller inte lördag
och söndag och inte på sommarlovet. För grundskoleelever har Tomelilla kommun
upphandlat skolskjuts och erbjuder därför ingen skolbiljett för denna grupp. För barn
och ungdomar som inte är inskrivna i skolan erbjuds ingen möjlighet till fritt resande.
Från och med den 30 juni 2021 erbjuder Skånetrafiken kommuner möjlighet att köpa
ungdomsbiljett. Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt, året runt inom
hela Skåne på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken. Det innebär stadsbussar,
regionbussar, Öresundståg, Pågatåg, Krösatåg, närtrafik som körs av taxi samt färjan
mellan Landskrona och Ven. I dagsläget erbjuder fyra kommuner i Skåne
ungdomsbiljett: Simrishamn, Trelleborg, Svedala och Ystad. Medan Simrishamn och
Ystad kommun erbjuder alla ungdomar från 13 till 19 år ungdomsbiljett erbjuder
Svedala och Trelleborgs kommun det endast till ungdomar i gymnasieåldern.
Skånetrafiken erbjuder även kommuner att köpa seniorbiljett vilken ger alla över en
viss ålder rätt att resa fritt inom hemkommunen. Idag har 21 av Skånes 33
kommuner valt att införa seniorbiljett. I de flesta kommuner gäller seniorbiljetten
både dag-och kvällstid, alla dagar på året medan det i andra kommuner endast gäller
under lågtrafikerade tider på vardagar samt under helgen. I Tomelilla erbjuds i
dagsläget ingen seniorbiljett.
Nulägesanalys
Under 2021 presenterades resultaten av region Skånes folkhälsorapport för barn och
unga där alla grundskolor med elever årskurs 6 och 9 samt år 2 på samtliga
gymnasieskolor erbjöds delta. Områden som berörs i rapporten är hälsa,
levnadsvanor, sociala relationer, trygghet och utsatthet, skolan, fritid och framtidstro.
I jämförelse med resten av Skåne anger en högre andel i årskurs 6 att de deltagit i
förening, klubb eller organisation på fritiden. I jämförelse med resten av Skåne
framstår det däremot som att deltagandet succesivt sjunker med åldern och i årskurs
2 på gymnasiet anger en betydligt lägre andel ungdomar än genomsnittet att de deltar
i någon förening, klubb eller organisation. Vidare anger en lägre andel än i resten av
Skåne, över samtliga åldersspann, att båda föräldrarna förvärvsarbetar. Detta bör ses i
ljuset av att den genomsnittliga inkomsten i Tomelilla enligt SCB är lägre än Sveriges
genomsnitt vilket kan ha en påverkan på föräldrars möjlighet att finansiera
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ungdomars fritidsaktiviteter. Utöver detta visar resultaten från SCB:s årliga
medborgarundersökning 2021, där ett slumpmässigt urval bland personer 18 år eller
äldre, att en större andel än riksgenomsnittet upplever bristande möjlighet att på ett
enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta sig till sina fritidsaktiviteter i Tomelilla.
Med bakgrund av detta anser förvaltningen att införandet av avgiftsfri kollektivtrafik
för barn och ungdomar skulle vara positivt då det öppnar upp möjligheten att ta sig
till och från fritidsaktiviteter, kompisar, delat boende och andra resor utanför skoltid,
oberoende av föräldrarnas resurser eller förmåga. Detta är även i linje med
barnkonventionens intentioner. Förutom en ökad självständighet och rörlighet bland
ungdomar bör det ses som positivt då det ökar möjligheterna för ungdomar att aktivt
delta i, och därmed stärka, det lokala kultur- och föreningslivet. Detta gäller särskilt
för ungdomar som bor på platser där få fritidsaktiviteter är lokaliserade och är
beroende av att föräldrar skjutsar med bil. Avgiftsfri kollektivtrafik kan därmed
minska familjers bilberoende vilket gynnar såväl familjers ekonomi som klimat och
miljö. Om ungdomar lär sig att åka kollektivt i stället för att åka bil kan avgiftsfri
kollektivtrafik därutöver få långsiktigt positiva klimat-och miljöfördelar såsom att
behovet av parkeringsytor i anslutning till fritis- och sportaktiviteter minskar vilket
bidrar till ytbesparingar.
Erbjudande om seniorbiljett skulle på liknande vis ha positiv effekt för seniorer då
det ökar möjligheten att delta i det lokala kultur- och föreningslivet, ha positiva
miljöeffekter samt minska kostnader för många pensionärer som idag lever med en
begränsad ekonomi. Pensionärer är också en grupp som har möjlighet att åka under
dagtid då det är få andra som använder sig av kollektivtrafiken. Avgiftsfri
kollektivtrafik skulle därmed kunna få fler att använda sig av befintliga
kollektivtrafiklinjer under lågtrafik.
Kostnadsberäkning
Ungdomsbiljett
Priset för ungdomsbiljett för Tomelilla är 3 700 kr per år för ungdomar i
grundskoleåldern och 6 700 kr för ungdomar i gymnasieåldern. Ungdomsbiljetten
gäller i hela Skåne, under hela dygnet, även på helger och under sommarlovet.
Ungdomsbiljetten köps till alla ungdomar skrivna i kommunen i ett, av kommunen
valt, åldersspann.
Tomelilla har cirka 465 ungdomar i åldern motsvarande årskurs 7–9 och cirka 440
ungdomar i gymnasieåldern. Idag köper Tomelilla så kallad skolbiljett till de
skolelever i gymnasieåldern som är berättigade till skolskjuts och som kan resa i den
allmänna kollektivtrafiken. Den gäller i hela Skåne, men inte på helger och inte på
sommarlovet. Priset för skolbiljett för Tomelilla kommun är 6 700 kr per år för
grundskoleelever och 6 700 kr för gymnasieelever.
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Totalt köper Tomelilla idag 365 skolbiljetter för gymnasieskolan. Då
ungdomsbiljetten erbjuds alla ungdomar oavsett behörighet till skolskjuts betyder det,
enligt dessa siffror, att kommunen skulle behöva köpa 440 ungdomsbiljetter i stället
för 365 skolbiljetter till ungdomar i gymnasieåldern. Det innebär ett tillköp om cirka
75 biljetter till en merkostnad om 502 500 kr per år för ungdomsbiljetten.
Merkostnaden är alltså endast för tillköp av biljetter till de ungdomar som idag inte
innefattas av systemet för skolbiljetten eftersom kostnaden för ungdomsbiljett är
densamma som för skolbiljetten (d.v.s. 6 500 kr). För ungdomar i högstadieåldern åt
vilka inga biljetter idag köps skulle det innebära ett tillköp om 465 biljetter till en
merkostnad om 1 720 500 kr per år. Då Tomelilla kommun upphandlat skolskjuts för
elever i grundskoleåldern skulle det betyda dubbla kostnader för de elever som idag
erbjuds skolskjuts.
Kommunens administration av ungdomsbiljetten fungerar på samma sätt som för
skolbiljetten och skulle därmed inte innebära några betydande förändringar.
Seniorbiljett
Skånetrafiken erbjuder kommuner att köpa seniorbiljetter för resande inom
kommunen. Till skillnad från ungdomsbiljetten betalar kommunen per resa för
seniorbiljetter. Varje resa kostar 20 kr. Utöver det tar Skånetrafiken ut en
administrativ avgift på 20 kr per senior. Kommunen väljer själv från vilken ålder
seniorbiljett ska erbjudas. En exakt uppskattning av det totala priset för
seniorbiljetter är därmed svårt att göra men enligt beräkningar från Skånetrafiken,
baserad på liknande kommuners kostnad för seniorbiljett som erbjuds till alla 70+,
skulle följande räkneexempel kunna vara vägledande:
Tomelilla har cirka 2 500 seniorer som är 70+. Dessa gör cirka 4 000 resor per år.
Den årliga kostnaden skulle då bli 2 500*20+4 000*20 = 130 000 kr.
Underlag
Kostnadsuppgifter via mail från Skånetrafiken, Rickard Wendel, affärs- och
försäljningsansvarig.
Minnesanteckningar digitalt möte SÖSK kommunerna och Skånetrafiken, 2021-1015.
Region Skåne (2021) Folkhälsorapport barn och unga i Skåne.
SCB (2021) Medborgarundersökning 2021.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Madeleine Wahlund
Titel: Verksamhetsutvecklare
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Diarienummer: KS 2022/14
Datum 7 april 2022

Tjänsteskrivelse medborgarinitiativ Ungdomsbiljett
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Ungdomsrådet skrev den 20 januari 2022 ett medborgarinitiativ om
ungdomsbiljett för ungdomar i högstadiet och gymnasium enligt följande:
”Skånetrafiken erbjuder numera en ungdomsbiljett som kommuner kan köpa in till
ungdomar. Bland annat har Simrishamns kommun beslutat att köpa denna biljett.
När man börjar i högstadiet i Tomelilla kommun är det kanske första gången du lär
känna vänner utanför tätorten eller byn där du bor och i vissa fall utanför
kommunen. För att utveckla och underhålla denna expanderande vänskapskrets är
man nu beroende av föräldrar som kan skjutsa alternativt föräldrar som kan betala
Skånetrafikens biljetter. En tur/retur barnbiljett inom Tomelilla kommun kostar
mellan 34 kronor och 64 kronor och ur ett miljöperspektiv är givetvis
kollektivtrafiken det bästa valet.
På gymnasiet växer vänskapsytan utanför kommunens gränser och du får kanske
vänner i Ystad, Skurup, Sjöbo, Simrishamn eller ännu längre bort och då blir
barnbiljettpriset uppemot 128 kronor tur/retur för att ha möjligheten att träffa
klasskompisar under helgen, beroende på var de bor. Då alla gymnasieungdomar
redan får skolkort så handlar det då bara om mellanskillnaden för möjligheten att åka
under helger samt under sommarlovet.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

25

Utöver vänskap kan man också vara beroende av resor för att utföra sitt föreningsliv
både inom kommunen och utanför.
Om detta införs gynnar det också ungdomar som väljer att gå på Fotbollsakademin
på Korsavadskolan i Simrishamn samt Kunskapsskolan i Ystad på högstadiet som
idag inte berättigar skolkort.
Ungdomsrådet vill att ungdomsbiljetten erbjuds för ungdomar från och med första
augusti det år de fyller tretton år.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, ger följande yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 12 januari 2022 ett
medborgarinitiativ angående gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar. Detta
medborgarinitiativ beslutades överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ungdomsrådets medborgarinitiativ angående ungdomsbiljett bör behandlas
tillsammans med initiativet om gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar och
följaktligen också överlämnas till förvaltningen för beredning.
Bakgrund
Förvaltningen har behandlat medborgarinitiativet om ungdomsbiljett tillsammans
med medborgarinitiativet för gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar
tillsammans, enligt kanslichef Johan Linanders förslag. Följaktligen har båda
initiativen behandlats och utvärderats gemensamt genom utredningen som bifogats
handlingen.
Förvaltningen, genom verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, föreslår att
kommunstyrelsens arbetsutskott besvarar motionen enligt följande:
Förvaltningen ställer sig positiv till införandet av ungdomsbiljett för ungdomar i
gymnasieåldern genom inköp av Skånetrafikens ungdomsbiljett då det öppnar upp
möjligheten att ta sig till och från fritidsaktiviteter, kompisar, delat boende och andra
resor utanför skoltid, oberoende av föräldrarnas resurser eller förmåga. Detta är även
i linje med barnkonventionens intentioner. Förslaget antas även få positiva klimatoch miljöeffekter då behovet för ungdomar av att skjutsas med bil minskar. Då
Tomelilla kommun har upphandlat skolskjuts för barn och ungdomar i
grundskoleåldern anser förvaltningen däremot inte att gratis kollektivtrafik kan
erbjudas för ungdomar i högstadieåldern. Detta eftersom det skulle betyda att
förvaltningen står med dubbla kostnader för de elever som idag är berättigade
skolskjuts. Förvaltningen anser därmed att kommunstyrelsens arbetsutskott bör ställa
sig positivt till förslaget om gratis kollektivtrafik för ungdomar i gymnasieåldern
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genom inköp av Skånetrafikens ungdomsbiljett men ej för ungdomar i
grundskoleåldern. Frågan om när en ungdomsbiljett kan införas kommer lyftas inom
förvaltningens budget för 2023 samt komma upp i familjenämnden under våren.
Förvaltningen vill förstärka att de anser förslaget vara av högsta vikt då det kommer
från ungdomsrådet själva vilket visar på ett reellt och upplevt behov av de ungdomar
som rådet representerar. Vid intresse följer förvaltningen därmed gärna upp
medborgarinitiativet och för vidare dialog kring frågan med ungdomsrådet.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget skulle innebära en merkostnad om cirka 502 500 kr per år för tillköp av
ungdomsbiljetter i stället för skolbiljett till ungdomar i gymnasieåldern. Om även
barn och ungdomar i högstadieåldern skulle erbjudas ungdomsbiljett skulle det
innebära en merkostnad, utöver kostnaden för upphandlad skolskjuts, om cirka 1 720
500 kr per år. För den enskilde kommuninvånaren kan förslaget innebära
ekonomiska vinster då behovet av att skjutsa barn till och från fritidsaktiviteter
minskar.
Barnperspektivet
Förslaget skulle ha positiva effekter ur ett barnperspektiv, särskilt för de barn som
bor i närheten av en tågstation eller en busshållplats.
Miljöperspektivet
Förslaget innebär positiva miljöeffekter om barn och ungdomar åker kollektivt i
stället för att bli skjutsade med bil. Om barn och ungdomar från tidig ålder lär sig att
åka kollektivt i stället för att åka bil har förslaget även positiva långsiktiga
miljöfördelar. I förlängningen kan förslaget få andra positiva miljöeffekter såsom att
behovet av parkeringsytor i anslutning till fritids- och sportaktiviteter minskar och
därmed bidrar till ytbesparingar.
Uppföljning
Effekten av införande av ungdomsbiljett kan och bör följas upp genom
Skånetrafikens resandestatistik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 7 april 2022.
Utredning avgiftsfri kollektivtrafik
Kommunledningskontoret

3 (4)

27

Madeleine Wahlund
Verksamhetsutvecklare
Beslutet skickas till:
Ungdomsrådet
Enhetschef Pamela Lindqvist
Budgetberedningen
Balanslistan/Patrik Månehall
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Handläggare: Madeleine Wahlund
E-post: madeleine.wahlund@tomelilla.se
06 april 2022

Utredning om avgiftsfri kollektivtrafik för
delar av befolkningen
Bakgrund
I Tomelilla erbjuds idag skolbiljetter till gymnasieelever som uppfyller kraven för
skolskjuts. Den ger rätt till fritt resande under veckodagarna men gäller inte lördag
och söndag och inte på sommarlovet. För grundskoleelever har Tomelilla kommun
upphandlat skolskjuts och erbjuder därför ingen skolbiljett för denna grupp. För barn
och ungdomar som inte är inskrivna i skolan erbjuds ingen möjlighet till fritt resande.
Från och med den 30 juni 2021 erbjuder Skånetrafiken kommuner möjlighet att köpa
ungdomsbiljett. Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt, året runt inom
hela Skåne på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken. Det innebär stadsbussar,
regionbussar, Öresundståg, Pågatåg, Krösatåg, närtrafik som körs av taxi samt färjan
mellan Landskrona och Ven. I dagsläget erbjuder fyra kommuner i Skåne
ungdomsbiljett: Simrishamn, Trelleborg, Svedala och Ystad. Medan Simrishamn och
Ystad kommun erbjuder alla ungdomar från 13 till 19 år ungdomsbiljett erbjuder
Svedala och Trelleborgs kommun det endast till ungdomar i gymnasieåldern.
Skånetrafiken erbjuder även kommuner att köpa seniorbiljett vilken ger alla över en
viss ålder rätt att resa fritt inom hemkommunen. Idag har 21 av Skånes 33
kommuner valt att införa seniorbiljett. I de flesta kommuner gäller seniorbiljetten
både dag-och kvällstid, alla dagar på året medan det i andra kommuner endast gäller
under lågtrafikerade tider på vardagar samt under helgen. I Tomelilla erbjuds i
dagsläget ingen seniorbiljett.
Nulägesanalys
Under 2021 presenterades resultaten av region Skånes folkhälsorapport för barn och
unga där alla grundskolor med elever årskurs 6 och 9 samt år 2 på samtliga
gymnasieskolor erbjöds delta. Områden som berörs i rapporten är hälsa,
levnadsvanor, sociala relationer, trygghet och utsatthet, skolan, fritid och framtidstro.
I jämförelse med resten av Skåne anger en högre andel i årskurs 6 att de deltagit i
förening, klubb eller organisation på fritiden. I jämförelse med resten av Skåne
framstår det däremot som att deltagandet succesivt sjunker med åldern och i årskurs
2 på gymnasiet anger en betydligt lägre andel ungdomar än genomsnittet att de deltar
i någon förening, klubb eller organisation. Vidare anger en lägre andel än i resten av
Skåne, över samtliga åldersspann, att båda föräldrarna förvärvsarbetar. Detta bör ses i
ljuset av att den genomsnittliga inkomsten i Tomelilla enligt SCB är lägre än Sveriges
genomsnitt vilket kan ha en påverkan på föräldrars möjlighet att finansiera
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ungdomars fritidsaktiviteter. Utöver detta visar resultaten från SCB:s årliga
medborgarundersökning 2021, där ett slumpmässigt urval bland personer 18 år eller
äldre, att en större andel än riksgenomsnittet upplever bristande möjlighet att på ett
enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta sig till sina fritidsaktiviteter i Tomelilla.
Med bakgrund av detta anser förvaltningen att införandet av avgiftsfri kollektivtrafik
för barn och ungdomar skulle vara positivt då det öppnar upp möjligheten att ta sig
till och från fritidsaktiviteter, kompisar, delat boende och andra resor utanför skoltid,
oberoende av föräldrarnas resurser eller förmåga. Detta är även i linje med
barnkonventionens intentioner. Förutom en ökad självständighet och rörlighet bland
ungdomar bör det ses som positivt då det ökar möjligheterna för ungdomar att aktivt
delta i, och därmed stärka, det lokala kultur- och föreningslivet. Detta gäller särskilt
för ungdomar som bor på platser där få fritidsaktiviteter är lokaliserade och är
beroende av att föräldrar skjutsar med bil. Avgiftsfri kollektivtrafik kan därmed
minska familjers bilberoende vilket gynnar såväl familjers ekonomi som klimat och
miljö. Om ungdomar lär sig att åka kollektivt i stället för att åka bil kan avgiftsfri
kollektivtrafik därutöver få långsiktigt positiva klimat-och miljöfördelar såsom att
behovet av parkeringsytor i anslutning till fritis- och sportaktiviteter minskar vilket
bidrar till ytbesparingar.
Erbjudande om seniorbiljett skulle på liknande vis ha positiv effekt för seniorer då
det ökar möjligheten att delta i det lokala kultur- och föreningslivet, ha positiva
miljöeffekter samt minska kostnader för många pensionärer som idag lever med en
begränsad ekonomi. Pensionärer är också en grupp som har möjlighet att åka under
dagtid då det är få andra som använder sig av kollektivtrafiken. Avgiftsfri
kollektivtrafik skulle därmed kunna få fler att använda sig av befintliga
kollektivtrafiklinjer under lågtrafik.
Kostnadsberäkning
Ungdomsbiljett
Priset för ungdomsbiljett för Tomelilla är 3 700 kr per år för ungdomar i
grundskoleåldern och 6 700 kr för ungdomar i gymnasieåldern. Ungdomsbiljetten
gäller i hela Skåne, under hela dygnet, även på helger och under sommarlovet.
Ungdomsbiljetten köps till alla ungdomar skrivna i kommunen i ett, av kommunen
valt, åldersspann.
Tomelilla har cirka 465 ungdomar i åldern motsvarande årskurs 7–9 och cirka 440
ungdomar i gymnasieåldern. Idag köper Tomelilla så kallad skolbiljett till de
skolelever i gymnasieåldern som är berättigade till skolskjuts och som kan resa i den
allmänna kollektivtrafiken. Den gäller i hela Skåne, men inte på helger och inte på
sommarlovet. Priset för skolbiljett för Tomelilla kommun är 6 700 kr per år för
grundskoleelever och 6 700 kr för gymnasieelever.
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Totalt köper Tomelilla idag 365 skolbiljetter för gymnasieskolan. Då
ungdomsbiljetten erbjuds alla ungdomar oavsett behörighet till skolskjuts betyder det,
enligt dessa siffror, att kommunen skulle behöva köpa 440 ungdomsbiljetter i stället
för 365 skolbiljetter till ungdomar i gymnasieåldern. Det innebär ett tillköp om cirka
75 biljetter till en merkostnad om 502 500 kr per år för ungdomsbiljetten.
Merkostnaden är alltså endast för tillköp av biljetter till de ungdomar som idag inte
innefattas av systemet för skolbiljetten eftersom kostnaden för ungdomsbiljett är
densamma som för skolbiljetten (d.v.s. 6 500 kr). För ungdomar i högstadieåldern åt
vilka inga biljetter idag köps skulle det innebära ett tillköp om 465 biljetter till en
merkostnad om 1 720 500 kr per år. Då Tomelilla kommun upphandlat skolskjuts för
elever i grundskoleåldern skulle det betyda dubbla kostnader för de elever som idag
erbjuds skolskjuts.
Kommunens administration av ungdomsbiljetten fungerar på samma sätt som för
skolbiljetten och skulle därmed inte innebära några betydande förändringar.
Seniorbiljett
Skånetrafiken erbjuder kommuner att köpa seniorbiljetter för resande inom
kommunen. Till skillnad från ungdomsbiljetten betalar kommunen per resa för
seniorbiljetter. Varje resa kostar 20 kr. Utöver det tar Skånetrafiken ut en
administrativ avgift på 20 kr per senior. Kommunen väljer själv från vilken ålder
seniorbiljett ska erbjudas. En exakt uppskattning av det totala priset för
seniorbiljetter är därmed svårt att göra men enligt beräkningar från Skånetrafiken,
baserad på liknande kommuners kostnad för seniorbiljett som erbjuds till alla 70+,
skulle följande räkneexempel kunna vara vägledande:
Tomelilla har cirka 2 500 seniorer som är 70+. Dessa gör cirka 4 000 resor per år.
Den årliga kostnaden skulle då bli 2 500*20+4 000*20 = 130 000 kr.
Underlag
Kostnadsuppgifter via mail från Skånetrafiken, Rickard Wendel, affärs- och
försäljningsansvarig.
Minnesanteckningar digitalt möte SÖSK kommunerna och Skånetrafiken, 2021-1015.
Region Skåne (2021) Folkhälsorapport barn och unga i Skåne.
SCB (2021) Medborgarundersökning 2021.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Johan Linander
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Diarienummer: KS 2021/231
Datum 26 april 2022

Tjänsteskrivelse Medborgarinitiativ Ringled från brandstationen till
Svampakorset, rondell vid nya in- och
utfarten till Bo Olsson, samt nytt
skyddsrum.
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna medborgarinitiativet till
förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning

Tom Olsson skrev den 8 april 2022 ett medborgarinitiativ enligt följande:
”Jag föreslår att det utreds en ringled från brandstationen till Svampakorset
omedelbart, och en rondell vid nya in och utfarten till Bo Olsson. Den gamla infarten
bör stängas när den nya är i bruk. Därav försvinner mycket tung trafik genom
Tomelilla centrum, och trafiken till Bo Olsson.
Är det lämpligt att riva det gamla skyddsrummet i dessa tider. Jag föreslår att det
byggs ett nytt under Bo Olsson, dels för de anställda, dels för boende i närheten.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, ger följande yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Initiativtagaren lyfter flera olika frågor och dessa bör överlämnas till förvaltningen
för beredning innan beslut fattas.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga i nuläget.
Barnperspektivet
Inget i nuläget.
Miljöperspektivet
Inget i nuläget.
Uppföljning
Ärendet återkommer när förvaltningen har berett det.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 26 april 2022.
Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Thomas Lindberg
Titel: Kommunsekreterare
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Mobil: Ansvarig

Diarienummer: KS 2022/4
Datum 21 april 2022

Anmälningsärenden ksau den 4 maj 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll från föreningsstämma 2022-04-05, Biogas Ystad Österlen
ekonomisk förening.
2. Direktionsprotokoll 2022-03-07, AV Media Skåne
3. Information om Single Digital Gateway (SDG)
4. Styrelsemötesprotokoll 2022-04-21, Österlen VA AB
5. Sammanträdesprotokoll för direktionen 5 april 2022, Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2022-04-21
Kommunledningskontoret

Thomas Lindberg
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Kommunsekreterare
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ange mottagare för beslutsdokument här
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