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Proposition angående revidering av LUS kanslis budget 2017/2018
Detaljbudgeten för 01 LUS kansli ska fastställas av tinget. Detta gjordes enligt
beslut på Ting 6. Sedan dess har styrelsen arbetat vidare med budgetarbetet för
övriga resultatenheter. Det arbetet har orsakat en del konsekvensändringar i 01
LUS kansli.
Vi har sett över lokalhyran och gjort en modell för hur den delas upp mellan 01,
04 Bopoolen och 05 Studentombudet, samma sak har gjorts med städning och
renhållning. Internfaktureringen av redovisningstjänster till har räknats ut
baserat på de faktiska kostnaderna på 04, dock har vi lagt till för ökade kostnader
första året för inskolning av ny administratör och resultatet på denna post
förändras inte. Hyressubventionerna har också rättats till. Vi har även valt att
höja det vi tar ut i arbetsledning från studentombudet på grund av större krav i
och med vikarie.
Men framförallt har arbetet 02 Lundagård frigjort ganska mycket resurser på den
resultatenheten. Detta har gjorts framförallt på mobiltelefoni och
redovisningstjänster (Lundagårds budget bilagd, se även handlingar till S10).
Dess besparingar gör att höjningen i arvode från 30% till 31% av PBB som var
på förslag till ting 6 kan göras utan att presstödet höjs. Se av styrelsen beslutat
detaljbudget för 02 bilagd.
Därför lägger styrelsen upp detaljbudgeten för 01 ytterligare en gång med 31%
av PBB i arvode till presidialerna.
Samtliga förändringar i punktform:
• Arbetsledning 60 000 kr -> 80 000 kr.
• Hyressubventioner 19 000 kr -> 5 000 kr.
• Lokahyra 55 500 kr -> 50 000 kr.
• Städning och renhållning 7000 kr -> 11 454 kr.
• Arvode, presidium 336 000 kr -> 347 200 kr.
• Arbetsgivaravgift 105 600 kr -> 109 090 kr.
• Resultat 15 050 kr -> 7 406 kr.
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Därför yrkar styrelsen
att

fastställa revideringen av detaljbudgeten för 01 LUS kansli enligt
bilaga.

I styrelsens tjänst,
Björn Sanders
Ordförande
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