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Medverkan i Luleå tekniska universitets nolleperiod
Ärendebeskrivning
Luleå studentkår och Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, som är
ansvariga för genomförandet av nolleperioden (de nyinskrivna studenternas
första tid vid universitetet) föreslår följande medverkan från kommunen till
genomförandet av arrangemanget. Upplägget överensstämmer i huvudsak
med kommunens medverkan föregående år.
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

kommunen svarar för 150 kronor per nyinskriven student vid Luleå
tekniska universitet. Denna summa avses gå till subventionering av
biljettpriset för den enskilde studenten vid dennes välkomstmiddag
representant från kommunen inviger nolleuppdragen i centrala Luleå
lördagen den 3 september 2011. Kommunen ställer även en bil med
släpvagn till ovannämnda kårers förfogande den 3 september
phösare och nyinskrivna studenter erbjuds fria resor med LLT under
nolleperioden från den 17 augusti ‐ 3 september. Phösare önskas även
fria resor med LLT under perioden 14 ‐ 16 augusti i samband med
hämtandet och välkomnandet av de nyanlända studenterna
kommunen anordnar mottagning med buffé för de nyinskrivna
studenterna
kommunen ställer 4 minibussar till ovannämnda kårers förfogande i 3
dagar (14 ‐ 16 augusti) för transport av nyanlända studenter till deras
nya bostäder
kommunen ställer 2 minibussar till ovannämnda kårers förfogande
under nolleperioden, 17 ‐ 29 augusti, för transporter till lärosätets olika
campusområden samt vid eventuella olycksfall
nya studenter som kommer till Luleå Airport får fria resor med flygbuss
kommunen bekostar en av de alkoholfria kvällsaktiviteterna som
erbjuds de nyinskrivna studenterna under nolleperioden.
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Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐

bifalla framställningen förutom bidrag till välkomstmiddagen vilket
skall utgå med 70 kr per nyinskriven student

‐

anvisa tilläggsanslag med 120 000 kr ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter.

_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

bifalla framställningen förutom bidrag till välkomstmiddagen vilket
skall utgå med 70 kr per nyinskriven student

‐

anvisa tilläggsanslag med 120 000 kr ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter.

_____

Beslutsexpediering
Luleå studentkår och Teknologkåren, Utvecklingskontoret och
Ekonomikontoret
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