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Kollektivtrafiknämnden

Nytt erbjudande Jojo Sommar
Ordförandens förslag

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
1. Regionfullmäktige beslutar att resande med ett Jojo Sommar får ta
med 2 ungdomar upp till och med 19 år. Införs från sommaren 2016
och tidigare erbjudande slopas därmed.
Sammanfattning

I syfte att underlätta resor med Jojo Sommar för i första hand ensamstående
föräldrar införs ett nytt erbjudande. Upp till två ungdomar kan medfölja
vuxen som reser med Jojo Sommar.
Priset för Jojo Sommar har regionfullmäktige i november fastställt till 650
kronor för sommaren 2016.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2016-03-14
2. Nytt erbjudande Jojo Sommar
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

För att ge fler möjlighet att använda kollektivtrafiken under sommaren 2016
föreslås Jojo Sommar gälla för upp till tre personer varav max en vuxen.
Alltså kan en vuxen ta med sig två ungdomar upp till och med 19 år. Det
blir även möjligt för tre ungdomar upp till 19 år att åka på ett Jojo Sommar.
Tidigare erbjudande slopas därmed.

http://pactdia.reg.skane.se/Arbetsdokument/1600961___KTN_Beslutsförslag.docx
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget kostnadsberäknas till ca 5 miljoner kronor genom minskad
försäljning av enkelbiljetter för barn/ungdomar under sommarperioden. Det
motsvarar ett försäljningsbortfall på ca 20 procent. Medel är inte upptagna i
budget 2016.
Genom erbjudandet kommer en del kunder att klara sig på färre kort vilket
kan ge ett visst bortfall. Det bör dock kunna vägas upp av en merförsäljning
när erbjudandet blir attraktivare för fler.
Juridisk bedömning

Ingen juridisk bedömning har ansetts nödvändig
Miljökonsekvenser

Förslaget bör få positiva miljöeffekter genom att fler reser mede
Skånetrafiken.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig.
Uppföljning

Uppföljning kommer att ske inom ramen för det löpande arbetet.
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