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Kollektivtrafiknämnden

Nytt skolkort Jojo Skola plus
Ordförandens förslag

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
1. Ett nytt skolkort – Jojo Skola plus införs med obegränsad
tidsgiltighet alla dagar i veckan under terminstid. Kortet får pris som
Jojo Skola med följande tillägg: 1-2 zoner 300 kr, 3 zoner
500 kr, hela Skåne 600 kr.
2. Jojo Skola plus börjar gälla från och med vårterminen 2016.
Sammanfattning

Till länets kommuner säljs idag ett skolkort- Jojo Skola, med begränsad
giltighet skoldagar. Eftersom olika kommuner har olika behov och
önskemål gällande elevernas resor finns behov av ett skolkort med
obegränsad giltighet alla dagar i veckan under terminstid. Skolkort Jojo
Skola behålls samtidigt införs ett nytt komplement -Jojo Skola plus med
utökad giltighet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-04-27
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Jojo Skola är ett kort som säljs till kommuner och används för resor till och
från skolan. Giltighetstiden för kortet är därför begränsad, och kortet gäller
bara på vardagar och endast mellan 03:00 och 20:00. Skolelever som gör
resor i kollektivtrafiken utanför dessa tider får bekosta sina resor själv. För
detta ändamål finns ett kort som heter Jojo Fritid som gäller 17:00 – 06:00.
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Detta kort kan användas av alla som är mellan 7 och 20 år och kostar i grova
drag en tredjedel av ett vanligt Jojo Period.
Det finns från kommuner efterfrågan på utökad giltighetstid på Jojo Skola.
För att stimulera ett ökat resande och lojalisering av ungdomar i
kollektivtrafiken har en attraktiv prissättning för erbjudandet tagits fram.
Planerad lansering 13 december 2015 med giltighet från och med
vårterminen 2016.
Nytt erbjudande namnges ”Jojo Skola plus”. Kortet prissätts lite högre än
vanliga Jojo Skola. Priset för den utökade giltighetstiden grundas på
prissättningen av Jojo Fritid. Avdrag görs för att de båda korten har delvis
parallell giltighet i tid, och motsvarar ca 50 procent av priset för
motsvarande Jojo Fritid. Förslag på prissättning ser ut enligt nedan:
Pris per
termin
1-2 zon, bas
3 zoner
Skola län

Jojo Skola

Tillägg Plus

Pris Jojo Skola plus

1 730 kr
2 750 kr
3 580 kr

300 kr
500 kr
600 kr

2 030 kr
3 250 kr
4180 kr

Det har kommit in synpunkter från kunder (såväl resenärer som kommuner)
som vill ha utökad giltighetstid på Jojo Skola. Idag har vi ett pilotprojekt
med Simrishamns kommun, som köper in både Jojo Skola och Jojo Fritid
som ett paket. Vi har fått förfrågan från bl.a. Malmö Stad om möjlighet att
skapa gratis resor för ungdomar. Något som delvis täcks in av detta
erbjudande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Försäljningen av Jojo Fritid är idag av ganska ringa omfattning. 2014 såldes
Jojo Fritid för 1,3 miljoner kronor. Baserat på antagandet att vart tionde sålt
Jojo Skola är ett pluskort, kommer detta att generera intäkter på ca 1,4
miljoner kronor utifrån dagens fördelning mellan de olika typerna av Jojo
Skola och föreslagen prisbild på Jojo Skola plus. Erbjudandet kan också ha
få en viss påverkan på sålda barnbiljetter på kvällstid.
Juridisk bedömning

Samråd har skett med regionjurist.
Miljökonsekvenser

Ökat resande i kollektivtrafiken gynnar alltid miljön.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i ärendet.
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Uppföljning

Uppföljning sker inom ramen för ordinarie verksamheten.

Stefan Svalö
Ordförande

Linus Eriksson
Trafikdirektör
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