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Insatser för folkbokföring och förbättrad integration av Luleå
tekniska universitets studenter med staden Luleå
Ärendebeskrivning
Studenterna vid Luleå tekniska universitet (LTU) är på många sätt viktiga för
Luleå kommun. Kommunen gör av den anledningen, i samverkan med universitetet, studentkårerna med flera, betydande insatser när det gäller att ta
emot och introducera nyanlända studenter. Målsättningen är att studenterna
ska känna sig välkomna till staden, ta vara på upplevelser och serviceutbud
och känna sig delaktiga i den kommun som de bor och verkar i. En del i det
senare är att även bidra till den samlade finansieringen av kommunens
verksamhet. Genom att studenten folkbokför sig i kommunen får kommunen
en större andel av nationens samlade skatteunderlag eftersom det fördelas per
invånare. Varje ny student som folkbokför sig i Luleå kommun innebär cirka
20 000 - 30 000 kr i ökade skatteintäkter. Enligt folkbokföringslagen är en
person också skyldig att inom en vecka folkbokföra sig på den ort där han/hon
tillbringar sin dygnsvila.
Utvecklingskontoret har under en längre tid arbetat tillsammans med bland
annat LTU för att välkomna universitetets studenter vid studiestarten och
marknadsföra Luleå. En ambition är att öka studenternas närvaro i centrala
Luleå. I fjol samarbetade Luleå Kommun med Luleå Lokaltrafik AB,
Teknologkåren och Luleå Studentkår kring folkbokföringen av förstaårsstudenter. Samarbetet har inneburit att studentkårerna har fått rätten att, som
en förmån i ett kårmedlemskap, erbjuda folkbokförda studenter ett
subventionerat busskort. Detta samarbete föreslås fortsätta även under 2012.
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För år 2011 fakturerades kommunen 713 busskort, totalt 727 000 kr, av Luleå
Lokaltrafik AB. Enligt den enkät som förstaårsstudenterna svarade på i samband med att busskortet utlämnades framgick att knappt 60 %, cirka 400
stycken studenter, inte sedan tidigare var folkbokförda i kommunen. Dessa
folkbokförde sig i samband med kampanjen. Drygt hälften av de förstaårsstudenter som folkbokförde sig angav att busskortet var en bidragande orsak
till att de folkbokförde sig i Luleå. Kampanjen har med andra ord haft klart
positiv påverkan på antal folkbokförda studenter under 2011.
Ekonomikontoret och utvecklingskontoret föreslår att förstaårsstudenter som
påbörjar sina studier antingen höstterminen 2012 eller vårterminen 2013,
studerar minst 75 % av heltid, blir medlemmar i kåren och är folkbokförda/folkbokför sig i Luleå erbjuds ett periodkort, som gäller under 4 månader,
hos Luleå Lokaltrafik AB. Studentkårerna föreslås få rätten att marknadsföra
erbjudandet till studenterna via sina ”kanaler” samt sköta administrationen av
busskorten. I samband med utlämning av busskorten får studenterna svara på
några enkätfrågor för att underlätta uppföljningen av satsningen.
Luleå Lokaltrafik AB har beräknat kostnaden per kort 2012/2013 till 1 420 kr.
Bolaget är dock berett att som marknadsföringsåtgärd begränsa kommunens
kostnad till maximalt 1 100 000 kr och själva stå för överskjutande kostnader.
Den totala kostnaden för kommunen beror på hur många som väljer att nyttja
erbjudandet men kan med hänvisning till ovanstående maximalt uppgå till
1 100 000 kr. Kostnaden föreslås finansieras genom uppräkning av
anslaget för skatteintäkter.
Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
-

under höstterminen 2012 och vårterminen 2013 erbjuda folkbokförda
förstaårsstudenter ett subventionerat busskort som gäller under första
terminen (4 månader)
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-

ge studentkårerna rätten att marknadsföra busskorten till studenterna
som en förmån kopplad till medlemskap

-

kostnaden för de subventionerade busskorten d v s ersättning till
Luleå Lokaltrafik AB, på maximalt 1 100 000 kr, finansieras genom
uppräkning av anslaget för skatteintäkter

-

utvärdering av folkbokföringssamverkan med studentkårerna ska
ske under första halvåret 2013.

Yrkanden
Nina Berggård (V) och Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till ovanstående
förslag.
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på 2:a att-satsen och bifall till förslaget i
övrigt.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
-

i enlighet med ovanstående förslag.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på 2:a att-satsen och bifall till förslaget i
övrigt.
Thomas Olofsson (FP) biträder Anders Josefssons förslag.
Nina Berggård (V) och Karl Peterson (S) yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.
Carola Lidén (C) biträder Anders Josefssons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Anders Josefssons förslag och arbets- och
personalutskottets förslag var för sig under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsoch personalutskottets förslag.

Reservation
Anders Josefsson (M) och Thomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet.
_____

Kommunfullmäktige
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på 2:a att-satsen och bifall till förslaget i
övrigt.
Thomas Olofsson (FP), Anette Asplund (KD), Carola Lidén (C) och Erland
Nilsson (LBPO) biträder Anders Josefssons förslag.
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Yvonne Stålnacke (S), Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP) och Jonas
Brännberg (RS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

under höstterminen 2012 och vårterminen 2013 erbjuda folkbokförda
förstaårsstudenter ett subventionerat busskort som gäller under första
terminen (4 månader)

-

ge studentkårerna rätten att marknadsföra busskorten till studenterna
som en förmån kopplad till medlemskap

-

kostnaden för de subventionerade busskorten d v s ersättning till
Luleå Lokaltrafik AB, på maximalt 1 100 000 kr, finansieras genom
uppräkning av anslaget för skatteintäkter

-

utvärdering av folkbokföringssamverkan med studentkårerna ska
ske under första halvåret 2013.

Reservation
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Anette
Asplund (KD) och Erland Nilsson (LBPO) reserverar sig mot beslutet.
_____
Beslutsexpediering
Studentkårerna, Luleå Lokaltrafik, ekonomikontoret
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