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Dnr BUN 2017:298.612

Hantering av Jojo Skola Plus
Ärendebeskrivning
Gymnasielever i Lomma kommun får idag ett busskort, Jojo Skola, som bekostas av Barnoch utbildningsnämnden. Eleven reser med detta kort obegränsat med Skånetrafikens
bussar och tåg i Skåne inom de tider som kortet är giltigt. Kortet köps in av kommunen
och löper över ett helt läsår. Kommunen faktureras, terminsvis, i efterhand baserat på
det faktiska antalet använda kort. Kortet kostar 3150 kronor per termin.
Skånetrafiken erbjuder kommuner att även köpa ett annat kort, Jojo Skola Plus, som
medger obegränsade resor alla dagar, dygnet runt, det vill säga även på helger och
vardagkvällar. Detta kort kostar 3650 kr per termin. Skånetrafiken erbjuder även Jojo
Fritid, vilket möjliggör för gymnasieelever att resa i enlighet med Jojo Skola Plus, till en
kostnad om 275 kr i månaden. Detta kort kan man som privatperson köpa direkt av
Skånetrafiken. Privatpersoner kan dock inte köpa Jojo Skola och Jojo Skola Plus direkt av
Skånetrafiken.
Ett stort antal medborgare har via Lukas, Bjärredskoll, Lommakoll och direktkontakt med
nämndens politiker framfört önskemål om att kommunens gymnasieelever bör erbjudas
möjligheten att skaffa sig ett Jojo Skola Plus. De framför att det är en bättre affär för den
enskilde att köpa Jojo Skola Plus av kommunen för 1000 kr per skolår (2 x 500 kr) än Jojo
Fritid av Skånetrafiken för 2750 kr per skolår (10 x 275 kr).
Att erbjuda gymnasieelever möjligheten att köpa Jojo Skola Plus via kommunen kan
sägas stimulera resande med kollektivtrafik med alla dess miljömässiga fördelar. Ett
annat skäl är att stimulera gymnasieelevers deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter
utanför kommunens gränser även under helger och vardagkvällar.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från ordföranden, 2017-08-25.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn och utbildningsnämnden
att besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att gymnasieelever boende i kommunen ska
erbjudas möjligheten att köpa Jojo Skola Plus via kommunen till självkostnad.
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att framföra till Skånetrafiken
att nämnden menar att det troligtvis vore mer fördelaktigt för samtliga intressenter om
gymnasielever med Jojo Skola kunde köpa Jojo Fritid av Skånetrafiken till en kostnad
som är i paritet med skillnaden mellan Jojo Skola och Jojo Skola plus.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppdrag till UKF-förvaltningen - förutsättningar för
rektorer och förskolechefers uppdrag
Ärendebeskrivning
Vid läsårets start genomfördes en ny chefsorganisation för förskola och grundskola i
Lomma kommen. Ett av syftena med den nya organisationen är att ytterligare utveckla
lärmiljöerna, stärka verksamhetsutvecklingen och förbättra måluppfyllelsen i förskolan
och grundskolan. Alla barn och elever ska lyckas i förskola och grundskola i Lomma
kommun. Målsättningen är att samtliga elever efter genomgången grundskola blir
behöriga till gymnasieskolans nationella program.
Chefsuppdraget i den nya organisationen kommer i än högre grad att betona chefernas
nationella uppdrag. Styrkedjan är tydlig, förskolechefen har ansvaret för att barnen i
förskolan får det stöd som krävs för sin utveckling. Rektorn för grundskolan har ansvaret
för "det kompensatoriska uppdraget", dvs att extra anpassningar och särskilt stöd ges till
de elever som har behov av det och att stödet får effekt på måluppfyllelsen.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid önskar se över förutsättningarna för
barn och elevers lärande och utveckling samt lokalisera, samordna och effektivisera
organisation och administration som påverkar förutsättningarna för utveckling av det
pedagogiska arbetet med barns, elevers lärande och möjligheterna för
rektor/förskolechefen att klara sitt uppdrag.
Förvaltning önskar få i uppdrag att ge nämnden förslag till hur förutsättningarna för
elevers lärande kan vidareutvecklas och förbättras i förskola och grundskola i Lomma
kommun.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från förvaltningschef och utredningschef, 2017-08-21.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn och utbildningsnämnden
att besluta följande:
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen för utbildning, kost, kultur
och fritid att ge nämnden förslag till hur förutsättningarna för barn och elevers lärande
kan vidareutvecklas på förskolor och grundskolor i Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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