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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Coronaläget i kommunen 
Detta börjar kännas allt märkligare då det inte händer något nytt mellan veckorna. Allt går på 
sparlåga, samtidigt som verksamheterna fungerar bra. Det är nu bara en par veckor till dess att 
skolan slutar, har varit visst klagande från en del gymnasieelever men inga större problem i övrigt. 
 
https://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildning
ochbarnomsorg/skolavslutningarskerutanpublik.5.39fd5628171b932a592c75e.html 
 
Ingen budget i kommunen i juni 
I veckan kom de förväntade beskedet om att (S) och (Mp) inte avser att lägga fram något 
budgetförslag i juni, även om jag har viss förståelse för att man väljer göra på detta sätt så anser jag 
det vara väldigt olyckligt! Det är just i tider av oro och osäkerhet som vi måste ge nämnderna gott om 
tid att anpassa sig till ett eventuellt förändrat budgetläge. Förenklat så visar kommunens egna 
prognoser på att vi kan förvänta oss ett bortfall vad gäller skatteintäkter för 2021 på mellan 50 till 
250 miljoner kronor. Det innebär fortfarande att skatteintäkterna ökar, men inte alls i partiet med 
hur mycket kommunens kostnader förväntas öka. Jag hoppas man använder de tid som nu uppstår 
till att fortsätta analysera det ekonomiska läget och kolla på vad som går att göra för att minska 
kommunens kostnader på fler sätt. 
 
Politiska satsningar med anledning av pandemin och annat 
Det fortsätter komma nyheter och annat som är direkt eller indirekt kopplat till pandemin 
 
3 miljarder i stöd till kollektivtrafik 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-11-miljardstod-
till-kollektivtrafiken 
 
Satsning på fler Undersköterskor och Vårdbiträden 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-12-10-000-nya-
underskoterskor-och-vardbitraden 

 
Samt kanske den ur ett Centerperspektiv viktigaste 
frågan i veckan: 
Domstolsutslag om äganderätten i skogen 
 
I sak handlar detta om rätten till ersättning för 
avverkningsförbud, och att detta även skall gälla de 
som äger fjällnära skog. Centerpartiet anser att vi 
givetvis skall ta miljöhänsyn, men att om 
äganderätten inskränks så måste den enskilde 
kompenseras! 
 
Detta är fråga som Helena Lindahl jobbat hårt med, 
och jag förstår att hon är glad nu. 

 
  

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-15-c-
aganderatten-ar-viktig-for-skogsnaringen 
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Kvalitetskläder med 200% tyg! 
Avslutar med ett litet klädtips. Bläddrade i en katalog från del välrenommerade postorderföretaget 
Engelsons. https://www.engelsons.se/ 
 

 
 
Och hittade då denna fritidsbyxa 
som måste vara av fantastisk 
kvalitet då tyget innehåller inte 
mindre än 200% tyg. Skall bli 
spännande att följa vad 
konsumentverket säger om detta 
plagg. Vet att det gick dåligt för 
han som skulle sälja korv med 
125% kötthalt. Han fick sluta med 
det. (125% kom av att man vägde 
köttet innan rökning)   

 
 
 
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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