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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Coronan 
Ja den här pandemin som vi befinner oss i fortsätter att prägla vardagen på alla de möjliga sätt det är 
så uppenbart att man inte behöver nämna det. 
 
Här i kommunen så fortsätter arbetet med att förbereda på bästa sätt inför det läge som kommer till 
Umeå som kommer innebära en större och bredare smittspridning. Förutom det som sker som är 
uppenbart så sker det mycket arbete lite utanför strålkastarljuset som man inte alltid tänker på. 
Exempelvis så är personalen på kollektivtrafikplaneringen ute och åker buss i rusningstid för att kolla 
om vi har trängsel i bussarna på morgonen. Det görs också andra liknande saker, för att försöka 
förebygga en alltför snabb smittspridning. 
 
Vi har dessutom påbörjat arbetet med kommunens budget för 2021, givetvis en mycket svår uppgift i 
nuvarande läge då vi nästan inte vet något om vad som händer med vare sig intäkter eller kostnader 
det kommande året, men likväl är det bra att börja. För innevarande år så börjar det komma lite 
prognoser, och hittills har kommunen tappat 133 miljoner i skatteintäkter i en totalomslutning på 
ungefär 7 miljarder, så det är ingen katastrof men det blir nog värre. 
 
Men summa summarum så klarar kommunen av sina åtaganden bra ännu, men de kommande 
veckorna kommer bli en prövning. 
 
 
Reducerat kommunfullmäktige 
I måndags genomförde vi det första kommunfullmäktige med bantat manskap, vi har mellan 
partierna kommit överens om att endast 35 ledamöter skall tjänstgöra och att inga ersättare är på 
plats. Istället för i normalfallet 65 ledamöter och kanske 25 ersättare på plats. Dessutom krymper vi 
dagordningen och har beslutat om att införa möjligheten att genomföra nämndsmötena på distans. 
Var en lite märklig känsla när uppropet genomfördes, nästan lite overkligt. 
 
Huvudärendet på KF var Bokslutet för 2019, samt Info om kommunens Coronaarbete. Infon är först i 
webbsändningen, titta gärna här: 
https://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/organisation/kommunfullmaktige/webbtvl
jud.4.183d59c103d4d349c380009617.html 
 
Jag skrev från KF på min blogg och försökte utveckla tankarna kring bokslutet, men kanske också hur 
ekonomin kommer utveckla sig, finns senare i webbsändningen men även på min VK-blogg: 
https://blogg.vk.se/mattiaslarsson/2020/03/30/bokslut-for-umea-kommun-samt-mitt-anforande/ 
 
 
Fler nationella krispaket 
Nationellt så duggar krispaketen tätt. Senast 17 miljarder till kommuner och regioner: 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-04-02-17-nya-
miljarder-till-kommuner-och-regioner 
Dessutom blev det i veckan klart att regelverket för korttidspermittering numera även gäller 
familjeföretagare, en fråga som det rått lite oklarhet om. 
Här vill jag påminna om att det går väldigt fort nu och paketen presenteras ofta innan all lagtext är 
färdigskriven, så det kommer vara luckor i de förslag som tas fram. Men dessa luckor tätas 
allteftersom. 
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FÖP Sävar 
Vi kan ju inte lägga ner allt vanligt arbete och nu går förslaget till 
Fördjupad översiktsplan för Sävar ut på samråd. Ett enligt mig i många 
avseenden förbättrat förslag, som man hittar på kommunens hemsida: 
 
 

https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/oversiktsplan/
oversiktsplanensdelarfordjupningarochtillagg/savar.4.717df1d315115d0fc6ac93c.html 
Gå gärna in och kolla, dessutom har man gjort en bra film som också finns att hitta där. Samrådet 
kommer i stor utsträckning att bli digitalt på grund av rådande smittläge. 
 
 
KS på tisdag 
Påsken kommer ju alltid och ställer till det, därför är Kommunstyrelsen tidigarelagd en vecka. Här 
hittar ni föredragningslistan inför tisdagens sammanträde: 
https://www.umea.se/download/18.735d60271711b622e2071eb/1585743298253/KS_2020-04-
07_f%C3%B6redragningslista.pdf 
 
 
Nästa vecka blir ju lite förkortad pga. påsken så då bestämmer jag att torsdag blir fredag, på 
återhörande då! 
 
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 

 
Tel: 070-682 17 19 
Mattias.larsson@umea.se 
 
 
Tidigare veckobrev 
Har du missat tidigare veckobrev? Vi lägger upp alla veckobrev eftersom på Umekretsens hemsida: 
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html 
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