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Budget 2016 
 

Steg 1: Budget registreras i Budget & Prognos och fastställs av ansvarig chef vid protokollfört 
beslutsmöte.  

Steg 2: Budget ska kommenteras enligt nedanstående mall och undertecknas av ansvarig chef. 
Nedanstående uppgifter sänds elektroniskt tillsammans med protokollsutdrag från 
beslutsmöte till fakultetens controller anna.gafvels-karlsson@umu.se senast 2015-12-10. 

 

Nedanstående kommentarer godkänns: 
 

Prefekt/motsvarande:  

 
Datum för fastställande:  

 

Kommentarer till verksamhetens totala budgeterade intäkter, kostnader och resultat. Kortfattad analys 

av prioriteringar och förändringar. 

Budgeterat resultat totalt  

 
 

 

 

 

Kommentarer till grundutbildningsverksamhetens budgeterade intäkter, kostnader och resultat. Totalt 

för hela grundutbildningsverksamheten, samt per verksamhetsgren. Kortfattad analys av prioriteringar 

och förändringar gällande ex anslag och bidrag, personal-, lokal- och driftskostnader. 

Budgeterat resultat GU  
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Kommentarer till forskningsverksamhetens budgeterade intäkter, kostnader och resultat. Totalt för hela 

forskning- och forskarutbildningsverksamheten, samt per verksamhetsgren. Kortfattad analys av 

prioriteringar och förändringar gällande ex anslag och bidrag, personal-, lokal- och driftskostnader.  

Budgeterat resultat FO  

 
 

  

 

 

 

 

 

Kommentar till det balanserade kapitalet och dess utveckling de tre senaste åren.  

 

 

 

 

 

I de fall årets budgeterade resultat förväntas bli negativt och positivt myndighetskapital saknas, ska 

detta regleras senast inom 3 till 4 år enligt beslutade ekonomistyrregler. Kommentera kortfattat plan för 

reglering. 


	Prefektmotsvarande: Johan Redström
	Datum för fastställande: 2015-12-09
	Budgeterat resultat totalt: 1 301 Tkr
	Budgeterat resultat GU: 534 Tkr
	Budgeterat resultat FO: 767 Tkr
	1: Totalt sett får Designhögskolan ökade intäkter 2016, dels genom ökat antal HST, dels via fakultets- och central satsning inom forskning och forskarutbildning. Detta medför ökade lönekostnader på grund av nyrekryteringar, och även markant ökade OH-kostnader på forskningssidan. Vi fortsätter därmed också vår omställningsprocess att stärka interna resurser och reducera kostnader i form av externa lärarresurser i basämnen,  vilket medför minskning av driftskostnader men till viss del på såväl kort som lång sikt ökar lönekostnaden. Även lokalkostnader ökar till följd av hyresökning.
	2: Genom ökat antal HST inför 2016 (167 st jfm 162 st 2015) har vi betydligt bättre förutsättningar att arbeta strategiskt med förändringar inom GU. Vi arbetar fortsatt med en utveckling av vår grundutbildning och ser därmed även över såväl bemannings- som kostnadsstrukturen. I budgeten för 2016 ligger ytterligare reducering av programbudgetar pga. nyrekryteringar av interna lärarresurser, ett arbete som påbörjades redan 2015. Detta avspeglas bla. i lägre driftskostnader. Inför 2016 sades preliminärt ytterligare tre föreläsningssalar upp. Efter information från Lokalförsörjning och Universitetsservice har vi förstått att det finns en del  praktiska aspekter, samt potentiellt hyreshöjningar för timförhyrning, att ta hänsyn till som kan bli problematiska för verksamheten. På grund av detta har vi valt att behålla våra nuvarande lokaler under 2016. En ny utvärdering av förhyrda respektive timhyrda lokaler utförs inför 2017. Prioriteringar och förändringar i GU-budget syftar till att även fortsatt erbjuda en internationellt ledande utbildning i industridesign, samtidigt som återbetalning av upparbetat underskott på GU inleds för att åstadkomma balans i ekonomin. 
	3: Inom forskningen har vi fr.o.m. 2016 erhållit en fakultets- och central satsning på 3 Mkr/år vilket ökar intäkterna inom vh 21. Detta medför också ökade lönekostnader då nyrekryteringar av professorer, forskande personal och doktorander kommer att ske. En stor andel av budgeterat överskott inom FO avser denna centrala satsning som börjar gälla från januari 2016, eftersom rekryteringsprocessen kommer att inledas under början av året och personer tidigast beräknas anställas under senare delen av 2016. Designhögskolan har under 2016 två externfiansierade bidragsprojekt som löper ut, ett i juni (1,5 Mkr/år) samt ett i december (ca 1,3 Mkr/år) vilket kommer att få stor påverkan 2017. 
	4: Inom grundutbildning har Designhögskolan ett stort underskott som vi arbetar för att återbetala. Resultatet har flukturerat under senaste åren men vi arbetar nu med mer detaljerade budgetar och tätare uppföljningar samt att skapa en mer långsiktig ekonomisk stabilitet.      
	5: Hänvisar här till det fakultetsbeslut från 2015 där Designhögskolan årligen ska uppvisa positivt resultat, och att institutionens negativa myndighetskapital skall vara återbetalt 2022. Det krävs hög ekonomisk medvetenhet och en hel del prioriteringar vilket vi fortlöpande arbetar med.  


