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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
Hej, 
Detta veckobrev kommer av naturliga skäl i stort sett bara handla om Corona. 
 

Här i kommunen så är ju allt fokus på att 
hantera Corona, ser vi till kommunens egna 
verksamheter så har vi delvis bekymmer att 
klara bemanningen i vissa verksamheter, 
måltidsservice och barnomsorg exempelvis. 
Dessutom pågår arbetet med att få full 
beredskap för ett större smittutbrott i hela 
verksamheten, ända ut till den enskilda 
förskolan eller boendet. Handlar både om 
att klara bemanning och hygien. Det är ett 
omfattande arbete att föra ut all info i en 
verksamhet med 12 000 medarbetare.  
Men bortsett från att vi har väldigt hög 
sjukfrånvaro så är det inga större problem. 

 
På kommunens hemsida uppdateras de senaste Coronanyheterna hela tiden. 
https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/halsoochsjukvard/coronavirusinformation.4.2
365ee511709905e39cb0fb.html 
  
Även Umeå kommuns FB-sida är också bra att följa i dessa dagar. 
https://www.facebook.com/umeakommun/ 
 
Jag har även bett Maja i rollen som vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden att komma in 
med en uppdatering kring de taxor och avgifter som berör restaurangnäringen. Den informationen 
hittar ni längre ner. 
 
 
Nationella läget 
Nationellt kommer ju smittskyddsbesluten och krispaketen på löpande band. Som ni förstår tas 
krispaketen fram på ytterst kort tid, därför skulle jag vilja vädja om att vi alla måste ha förståelse för 
att det kan finnas brister, och dessa brister korrigeras fortlöpande. Exempelvis kommer man nu 
möjliggöra korttidspermittering även för familjeföretag. Så ser du någon brist eller något som 
missats, hör av dig till mig så bollar vi in det i arbetet. 
 
För att förstå med vilken takt besluten tas så kommer här länkarna till Coronanyheterna på partiets 
hemsida, den äldsta överst så då förstår man tempot i beslutsfattandet. 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-03-11-extra-budget-
med-anledning-av-coronaviruset 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-03-16-krispaket-for-
svenska-jobb-och-foretag 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-03-20-miljardstod-
till-foretag-kultur-och-idrott 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-03-25-nu-sanks-
arbetsgivaravgifterna-i-fyra-manader 
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Kommunfullmäktige på måndag 
Vi kommer på måndag att genomföra kommunfullmäktige med reducerat antal ledamöter och även 
ta beslut som gör det möjligt att genomföra nämndsmötena på mer flexibla sätt. Den enskilda fråga 
vi kommer markera litet i är överflyttningen av Kulturverket till Kulturnämnden från 
Gymnasienämnden, men det känns som att det vardagliga politiska käbblet får stå tillbaka i dessa 
tider.  
 
Eftersom det är reducerat antal ledamöter är det Robert Axebro, Maja Westling och jag själv som 
tjänstgör. Dessutom kommer Sven-Olov Edvinsson att vara på plats i form av presidial. 
 
 
Information om läget i MHN maa taxor och avgifter 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sin verksamhet ett antal olika verksamheter som klassas som 
samhällsviktiga och som måste fungera även i kristid. Det handlar bland annat om miljöskydd, 
hälsoskydd, objektsbunden smitta, och våra fyra förvaltare. Vår verksamhet täcks till ca 66 % av taxor 
och avgifter, övriga delar täcks av skatteintäkter. 
 
Som många av er sett så har flera restauranger och liknande satts i företagsrekonstruktion, och flera 
går redan på knä. Från kommunen har man beslutat att vidta ett antal åtgärder för att hjälpa 
näringslivet, och ett antal av dessa åtgärder berör den verksamhet och tillsyn som utförs av Miljö- 
och hälsoskyddskontoret. 
 
Detta är det ställningstagande som gjorts av Samhällsbyggnadsförvaltningen: 
Ställningstagande 
1. Samtliga taxor/avgifter inom förvaltningens ansvarsområde faktureras som ”vanligt” (det mesta 
av de externa avgifterna har redan fakturerats). 
- Fakturering av de kommun-interna miljö- och livsmedelsavgifterna kan ske enligt plan 
- Fakturering av serveringstillstånden för 2019 sker i juni månad (eventuell omprövning av tidpunkt 
längre fram beroende på utvecklingen) 
2. Förvaltningen ska vara tillmötesgående om företag hör av sig och önskar uppskov med betalning 
av taxor och avgifter (kommungemensamt arbete pågår med avseende på uppskov. Hur länge, osv). 
Blir volymen så stor att det påverkar nämndens årsbudget ska detta anmälas till KS. 
3. I ett senare skede kan avskrivning av fordran enligt de vanliga rutinerna bli aktuellt med särskild 
hänsyn till Coronasituationen. Detta sker då i dialog inom det enskilda ärendet. 
4. Företag och privatpersoner hanteras på samma sätt. 
  
Delegationsbeslut Hans Lindberg 2020-03-24 
I detta talas om åtgärder inom givna budgetramar. Förvaltningen tolkar detta som att om vi ger 
uppskov med betalningen så det påverkar årets budget ska det anmälas till KS. 
 
Våra enhetschefer har tillsammans med miljöchefen gjort en prioritering över hur vi ska utföra tillsyn 
under rådande situation för att inte i onödan belasta redan belastade verksamheter. Det betyder att 
vi kommer att nedprioritera ej akut tillsyn av tex vård- och omsorgsboenden, hälsocentraler, 
sjukhuset, nattklubbar och event.  Tillsyn av restaurangverksamhet kommer att ske, men om våra 
inspektörer på plats märker att tillsynen mer blir en sorts ”terapisamtal” för att personalen är 
överbelastad kommer tillsynen att avbrytas och utföras vid senare tillfälle.  
 
När det kommer till objektsbunden smitta (alltså inte smitta som sprids mellan människor, utan 
mellan ett objekt och människor) handlar det om att vi måste kunna säkerställa smittspårning vad 
gäller legionella (vanligt i vattenledningar, klimatanläggningar duschar och bubbelpooler), 
matförgiftning och andra liknande smittor. MHN har i dagsläget inget ansvar för smittspårning 



 

kopplat till Corona, det är något som fortsatt ligger på regionen. Bedömningen är dock att vi 
framöver kan få någon sorts roll i att avlasta regionen i det arbetet, hur den rollen skulle se ut är dock 
oklar. 
 
Vad gäller de fyra förvaltarna så är det så att dessa ligger under MHN eftersom de inte kan ligga 
under någon av socialnämnderna. Umeå kommun har i dagsläget 4 förvaltare som har ca 20 
huvudmän var. De har själva gjort bedömningen att de skulle klara ett personalbortfall på 50% 
eftersom de sedan tidigare har inarbetade rutiner som gör att minst två förvaltare har koll på varje 
huvudmans fall. Mycket av deras arbete sker på distans över telefon och dator redan idag.  
 
 
 
 
Ta hand om er, så hörs vi om en vecka!! 
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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