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Hej Björn,
Här kommer min verksamhetsplan och budgetförslag.
Budgeten har jag beräknat utifrån tre olika scenarion, utifrån olika löner och antalet semesterdagar. Vid
löneförhandlingen kommer ju detta klarna och då är det enkelt att justera. Det finns två poster som jag finner oklara;
7210  Löner till tjänstemän (bruttolön): Med veterligen beräknas detta enkelt genom att multiplicera
bruttomånadslönen med 12. Dock är denna post beräknad genom att bruttomånadslönen är multiplicerad med 11
detta året. Jag vet inte om du minns att jag påpekade detta i slutet av sommaren förra året men att du återkom med
att det inte var några problem. Det blir ju en ganska stor skillnad beroende på hur posten räknas ut...
7285  Semesterlön tjänstemän (semestertillägg): Jag har kollat runt en del och fått fram att denna post beräknas
genom att multiplicera 0,8% med bruttomånadslönen multiplicerat med antalet semesterdagar. Till exempel för detta
året borde således denna post, beräknad utefter min månadslön idag och antalet semesterdagar, resultera i 5800,00
kr (0,008x29000x25). Dock är denna post budgeterad till 34 800,00 kr...
Du kan väl titta på det också så kan vi diskutera vidare.
Verksamhetsplanen bygger mycket på kärnverksamheten men en del ny inslag i form av beröringspunkter med
Doktorandombudsmannen. Sedan Aleks vara med på kanslimötet har vi pratat en del och diskuterat fram en del
punkter som vi tror bådas verksamheter hade gynnats av. Jag måste säga att jag blev positivt överraskad av Aleks
inställning och jag tror faktiskt att ett närmare samarbete kommer att fungera riktigt bra!
Hälsningar,
Emma
[Citerad text är dold]
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