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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Coronaläget 
Livet rullar på i denna märkliga lågfartsvärld som vi befinner oss i. Sedan förra veckan har det inte 
hänt något anmärkningsvärt i frågan om smittspridning här i Umeå och Västerbotten utan allt rullar 
på ungefär som tidigare.  
 
Budgetarbetet 
Vi har dragit igång budgetberedningen på allvar och den processen ser ut ungefär så här att nu under 
april och första veckan i maj så får vi i KSNAU ta del av nämndernas äskanden både avseende 
driftsbudget men även investeringsbudget. Detta är rena kostnadsäskanden: alltså Äldrenämnden 
meddelar vad de tror det kommer att kosta att bedriva verksamheten under 2020 baserat på de mål 
och styrdokument som är fastslagna, uppskattningar av hur stora volymer man har att hantera nästa 
år. I deras fall alltså hur många äldre som kommer vara i behov av äldreomsorg, och avslutningsvis en 
prognos på hur stora blir de kommande löneökningarna. 
 
Nästa vecka kommer förvaltningens (ekonomikontorets) prognos på kommunens intäkter, alltså i 
huvudsak hur stora skatteintäkter tror vi att kommunen kommer att ha under 2020. Denna prognos, 
som baseras på regeringens prognos brukar i vanliga fall vara ganska exakt och kommunalskatten är 
kommunens överlägset viktigaste intäktskälla. 
 
I normalfallet ökar den med 150 – 200 miljoner årligen, man behöver inte kunna mycket om ekonomi 
för att förstå vad som händer om den mellan två år skulle minska med samma belopp. 
 

 
(Skatteintäkter mm. Umeå kommun bokslut 2018) 

 
Personligen är jag väldigt oroad över vad minskade skatteintäkter skulle göra för kommunens 
verksamheter, och jag är tyvärr att vi på allvar kommer tvingas till väldigt jobbiga neddragningar 
under 2021. Det som i vanliga fall kallas besparingar när tidningarna skriver om kommunal 
verksamhet är i normalfallet bara att nämnderna inte fått lika mycket pengar som de önskat, men 
alla har alltid fått mer i anslag. 
 
Nästa år kan det komma bli minskade nämndsramar, det känns inte alls bra! 



 

Samtidigt tror jag att det är bra att vi försöker genomföra budgetprocessen som vanligt nu under 
våren. Det kommer nog inte vara enklare att göra det i höst, och då ger man nämnderna ännu 
mindre tid till att ställa om. 
 
Gå ut och rör på dig 
Det är viktigt nu att vi inte bara blir sittandes inne och passiviserar oss, lite till mans så hanterar vi 
pandemin helt olika. Jag tror det är viktigt att vi utifrån våra olika förutsättningar gör vad vi kan för 
att hålla igång både kropp och psyke. 
 
På Umeåportalen finns det nu tips på trevliga uteaktiviteter som man kan genomföra, smittsäkert 
men kul. 
 

  
 
Gå gärna in och kolla! 
 
https://www.umea.se/arkiv/nyheter/toppartiklar/mangamojlighetertillutomhusaktiviteteriumea.5.7
35d60271711b622e201a8c0.html 
 
 
Vårens bakslag 
Idag snöar det litet här i Umeå, trodde först att det var mitt fel eftersom jag bytte till sommardäck 
här om dagen. Men fick höra att Veronica Kerr, gruppledare för KD, hade funderat på att putsa 
fönstren så detta vårbakslag kan tillskrivas henne vilket känns skönt.  

https://www.umea.se/arkiv/nyheter/toppartiklar/mangamojlighetertillutomhusaktiviteteriumea.5.735d60271711b622e201a8c0.html
https://www.umea.se/arkiv/nyheter/toppartiklar/mangamojlighetertillutomhusaktiviteteriumea.5.735d60271711b622e201a8c0.html


 

 
Tillsyn på serveringar 
Trots vårbakslag är värmen på ingång, med denna verkar fler och fler vilja ta sig ut på 
restaurangbesök. Såhär i coronatider är det ju dock inte så bra att trängas inne på restauranger eller 
på deras uteserveringar, därför kommer Miljö- och hälsoskydd i helgen att genomföra tillsynsbesök 
på en del av de serveringar som finns runt om i kommunen (efter samtal med polisen och tf 
smittskyddsläkare i regionen). Det känns tryggt med insatser för att vi ska kunna fortsätta leva 
någorlunda normalt! 
 
 

På återhörande nästa vecka       Tag nu vara på vårvädret oavsett om det är vackert eller ej och njut 
så gott det går. 
 
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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