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KS 2017/965

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - utöka kollektivtrafiken låt
alla elever få tillgång till JOJO skola plus
Ärendebeskrivning
I ett likalydande medborgarförslag som KS 2017/964 föreslås att Trelleborgs
kommun ser till att även elever i Trelleborgs kommun får tillgång till Jojo skola
plus. Förslagsställaren motiverar förslaget med att det är en demokratifråga att alla
elever i Skåne får tillgång till detta samt att det ger ett ökat användande av
kollektivtrafiken vilket gynnar miljön.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att överlåta besvarande av
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Efter kontakt med förslagsställaren har kommunledningsförvaltningen fått klargjort
att det handlar om att de elever som tilldelas Jojo Skola för resor till och från
skolan ska ges möjlighet att uppgradera detta till Jojo Skola Plus.
Medborgarförslaget har varit översänt på remiss till bildningsförvaltningen.

Beredning
För de elever i grundskolan som har rätt till skolskjuts sker detta med egna
skolbussar, upphandlade taxitransporter eller genom Skånetrafikens linjetrafik. De
gymnasieelever som har minst sex kilometer mellan hemmet och skolan tilldelas
ett terminskort för resor med kollektivtrafik, Jojo skola.
Jojo skola gäller under terminen, helgfria vardagar kl. 03-20. Jojo skola plus gäller
hela läsåret, alla dagar och dygnet runt. Prisskillnaden mellan dessa båda kort är
500-700 kronor beroende på hur många zoner det gäller. En handfull kommuner i
Skåne har erbjudit sina elever att välja Jojo Skola Plus, prisskillnaden betalar
eleven (eller föräldrarna). Då det bara är skolan som kan köpa Jojo Skola Plus
innebär det att skolan får fakturera eleven för prisskillnaden.
Att erbjuda detta till elever inom Trelleborgs kommun innebär ökad administration
och därmed ökade kostnader för hanteringen. Kommunledningsförvaltningen har
därför efterfrågat bildningsförvaltningens bedömning av vad detta skulle innebära
gällande hantering, administration och kostnader, positiva effekter för enskilda
elever och skolor samt en samlad bedömning av medborgarförslaget.
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På ett övergripande plan menar bildningsförvaltningen i sitt svar, 2018-06-29, att
det är positivt att stimulera till ett ökat resande med kollektivtrafiken. Införande av
möjligheten för elever att betala Jojo Skola Plus är positivt för de elever som får
och väljer att utnyttja erbjudandet. Det finns dock en risk att de elever som inte
erbjuds samma möjlighet kan uppleva detta som orättvist. Bildningsförvaltningen
gör dock bedömningen att det sannolikt inte strider mot kommunallagen att endast
elever som får busskort för resa till och från skolan erbjuds möjligheten att köpa
Jojo Skola Plus.
En förutsättning för genomförande av förslaget är att bildningsförvaltningen tillförs
medel för den ökade administrationen, cirka 225 tkr/år. Trots tillförda resurser
kommer det dock att vara en organisatorisk utmaning för bildningsförvaltningen att
organisera för en ökad administration kring hanteringen av busskort i samband med
terminsstart.
Busskort för utdelning i samband med terminsstarten hösten 2018 är redan
beställda. Skånetrafiken håller också på med en översyn av skolbiljettsystemet som
ska vara klar våren 2019 för införande inför läsåret 2019-2020. Med hänsyn till
detta, samt för ge möjlighet att organisera för en ökad administration, menar
bildningsförvaltningen att ett eventuellt beslut att införa möjligheten för elever att
köpa Jojo Skola Plus bör gälla tidigast fr.o.m. höstterminen 2019.
Kommunledningsförvaltningens kan konstatera är att det är positivt att möjligheten
finns till Jojo Skola Plus men att det är orimligt att kommunerna ska lägga resurser
på att hantera en tjänst som ingår i Skånetrafikens utbud. Då detta inte är en
kommunal angelägenhet kan kommunen, under rådande ekonomiska läge, inte
tillföra medel för detta till bildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen föreslås att i särskild skrivelse uppmana Skånetrafiken att ta
fram en lösning för uppgradering av Jojo Skola till Jojo Skola Plus som inte
behöver administreras av kommunerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att besvara medborgarförslaget med att busskort för utdelning i samband med
terminsstarten hösten 2018 är redan beställda, att administrativa resurser saknas för
att erbjuda byte till Jojo Skola Plus och att kommunen ska uppmana Skånetrafiken
att ta fram en lösning för att den enskilde skoleleven ska kunna uppgradera Jojo
Skola till Jojo Skola Plus, samt
att i särskild skrivelse uppmana Skånetrafiken att ta fram en lösning för
uppgradering av Jojo Skola till Jojo Skola Plus som inte behöver administreras av
kommunerna.

