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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Coronaläget i kommunen 
Händer ingenting alarmerande i kommunen med anledning av pandemin. Verksamheterna rullar på 
som vanligt. 
Det som varit avvikande under veckan är detta: 

• Skolavslutningarna läggs om så de kommer genomföras utan släkt närvarande 

• Kommunen arbetar med att skaffa ytterligare volymer av skyddsmateriel till de som arbetar 
inom vård och omsorg, en tuff uppgift då leveranserna är svåra. 

Vi kommer från Centerpartiet ligga på i denna fråga, viktigt att vår personal skyddas från att smittas 
på jobbet, och det är dessutom viktigt att vårdtagarna inte riskerar att smittas av den vård de får. 
 
Budget 2021 
Budgetberedningens arbete är nu avslutat och vi väntar alla på vad (S) kommer göra nu. Enligt plan 
skall de ju presentera sitt budgetförslag om en par veckor, men det finns indikationer på att man vill 
vänta med budgetbeslutet till i höst. Normalt sett så tar Kommunfullmäktige budgeten för nästa år i 
juni. 
 
Då det skrivits om detta i media redan så kan jag förklara vad som är problemet och varför jag anser 
att det trots lite oklara prognoser ändå kan vara värt att ta budgeten nu i juni. 
 
Artikel i VK: 
https://www.vk.se/2020-05-06/kommunen-forbereder-verksamheten-pa-krisbudget 
 
Bakgrunden är det tilläggsuppdrag som vi skickade från Budgetberedningen till alla nämnder för två 
veckor sedan, med anledning av det osäkra ekonomiska läget. Det finns en rejäl risk att vi kommer få 
rejält minskade skatteintäkter under 2021, och vad gör vi då? 
 
Uppdraget som gick iväg från Budgetberedningen lyder: 
 
”mot bakgrund av det snabbt försämrade och svårprognosticerade ekonomiska läget som uppstått i 
spåren av Corona-pandemin ger Umeå kommuns budgetberedning samtliga nämnder i uppdrag att: 

•      Revidera nämndens behovsframställning för perioden 2021-2024 och pröva möjligheten att 
tillgodose nämndens eventuella volymtillväxt utan ekonomisk kompensation (samma ram 2021 som 
2020). Samt redovisa tillkommande behov som är absolut nödvändiga och kritiska för nämndens 
förmåga att genomföra sitt grunduppdrag enligt fastställt reglemente. 

•      Nämndens reviderade behovsframställning ska vara SLK ekonomi tillhanda senast onsdag 29 april 
kl. 23.59.   

Samtliga nämnder bör ha beredskap för att reducering av nämndens driftbudget sett till 2020 års nivå 
kan komma att ske.” 
 
Det är alltså ingen krisbudget som planeras men det är dock så att det inte går att blunda för det faktum 
att kommunens skatteintäkter kan komma att falla. 
 
I artikeln refereras till två olika belopp, 38 respektive 210 miljoner kronor och det kommer ifrån 
Regeringens respektive SKR:s prognoser på skatteutvecklingen för 2021. 
 
Jämför man dessa prognoser med kommunens plan som den ser ut i budgetplanen för 2021 så ser det 
ut så här: 

https://www.vk.se/2020-05-06/kommunen-forbereder-verksamheten-pa-krisbudget


 

 

  
 
Tror vi på regeringen så är väl tappet i intäkter klart hanterbart, blir det SKR som har rätt så blir det 
jobbigt nästa år. 
 
Det är därför jag personligen tror att det är bra att ta budgeten nu i juni, det ger verksamheterna 
maximalt med tid att anpassa sig till givna budgetramar, dock finns det en sak att ha i åtanke och det 
är att det förutsätter att vi kan hålla ett någorlunda ”normalt” budgetfullmäktige. Blir det alltför 
mycket av begräsningar vad gäller deltagande och tid så kan det nog vara lika bra att vänta. 
 
 
Förlängning av krispaket 

 
 

 
Igår kom beskedet om att flera 
av de krisåtgärder som tidigare 
beslutats om nu förlängs, finns 
mer att läsa på Centerpartiets 
hemsida: 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-07-nu-starker-vi-
stodet-till-foretag-och-anstallda 
 
Det handlar om åtgärder som sänker företagens kostnader för att undvika konkurser och varsel 
under sommaren. 
Viktigt för att hjälpa fler företag att hålla näsan över vattenytan en tid till och förhoppningsvis kunna 
återhämta sig senare under hösten. 
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-07-nu-starker-vi-stodet-till-foretag-och-anstallda
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Trevliga siffror 
Dagens opinionsmätning som den presenteras av Partisekreterare Michael Arthursson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chokladbollens Dag 
Påminner alla om att ladda för måndag! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rapport från Centerpartiets internationella praktikanter 
Intressant läsningen för den som vill ha en utblick, partiets utsända praktikanter inom CIS har skrivit 
nya månadsrapporter.  
 
Nedan finns en kort sammanfattning av respektive rapport. Klicka på följande länk för att läsa 
rapporterna i sin helhet: https://www.centerpartiet.se/lokal/internationellt/startsida/centerpartiets-
internationella-akademi/manadsrapporter-  
 
Bryssel:  
Ellen Wangdell, en av de två Brysselpraktikanterna, skriver hur EU:s institutioner nu kommit igång 
med arbetet för att bistå EU-medborgarna i rådande kris. Samtidigt hävdas det i flera diskussioner 
inom EU att medborgarna kräver att unionen ska ta ett större ansvar. Om medborgarna verkligen har 
gett utryck för ett stärkt europeiskt ledarskap är något Ellen reflekterar över, bland annat genom att 
dra kopplingar till svensk och internationell media. 
 
London:  
Ludvig Hambraeus skriver om Storbritanniens mediesamhälle och hur rapporteringen domineras av 
coronapandemins primära effekter, snarare än mer långgående konsekvenser och hur realiteten 
kommer att utspela sig när restriktionerna upphör. Kombinationen av medias retorik och en otydlig 
kommunikation från makthavare verkar leda till en dissonans i den allmänna uppfattningen av 
coronavirusets följdeffekter.  
 
Kapstaden:  
Hampus Rydahl, praktikant hos Democratic Alliance, skriver en detaljerad och informativ historia 
gällande det politiska läget i Sydafrika, från 1948 och hur National Party’s Apartheid-regime begick 
brott mot mänskligheten till hur DA etablerades. Hampus beskriver vilka utmaningar demokrati och 
frihet har mött under åren och vad för kritik som riktas gentemot DA idag.   

https://www.centerpartiet.se/lokal/internationellt/startsida/centerpartiets-internationella-akademi/manadsrapporter-
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Washington D.C.:  
Sedan 1970 har valdeltagandet i USA varit lågt – i det senaste presidentvalet röstade 57 procent av 
befolkningen.  En fråga som Simon Bergbom ställer sig är ”varför röstar inte fler amerikaner?”. Simon 
diskuterar två möjliga orsaker, dels ett komplicerat röstsystem, och dels ett högt antal val. En tänkbar 
lösning är en valreform – något som Bernie Sanders även har drivit under sin valkampanj.  
 
 
Kommunstyrelse på tisdag 
På tisdag är det återigen dags för möte med kommunstyrelsen, vill ni läsa föredragningslistan hittar 
ni den här: 
https://www.umea.se/download/18.337d0e491719a4e893c14f22/1588940791717/KS_2020-05-
12_f%C3%B6redragninslista.pdf 
 
 
 
Ha en trevlig helg, och så hoppas vi att vi inte behöver sätta på vinterdäcken! 
 
Hälsningar 
 
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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