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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Coronaläget 
Det är med väldigt blandade känslor jag skriver detta veckobrev. Det pågående smittoläget kopplat 
till Coronaviruset är ur flera perspektiv väldigt skrämmande, och den senaste veckans utveckling har 
ju verkligen accelererat, inte minst så har de senaste restriktionerna rörande större möten förändrat 
samhällslivet ordentligt. 
 
Just nu ligger fokuset på att begränsa smittspridning och undvika att människor blir sjuka. 
Kommunen arbetar efter de kris och beredskapsplaner som finns sedan tidigare, som innebär att 
informera både personal, men även anhöriga och föräldrar för att minska smittspridning.  
Kommunens beredskapsplan bifogas detta, brev där kan du läsa hur planerna ser ut med anledning 
av det aktuella läget. 
 
Vidare så är kommunens hemsida ständigt uppdaterad med den senaste informationen: 
https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/halsoochsjukvard/coronavirusinformation.4.2
365ee511709905e39cb0fb.html 
 
På nationell nivå så pågår det som ni givetvis en febril aktivitet, det handlar både om direkt arbete 
med att begränsa smittspridning och säkerställa sjukvårdens kapacitet. Att säkerställa att 
samhälleliga basfunktioner exempelvis livsmedelsförsörjningen fungerar. Men också om åtgärder för 
att stötta alla de företag som med omedelbar verkan sett alla intäkter bara försvinna.  
Hårdast drabbad i nuläget är rese och upplevelsebranschen. Där exempelvis hotell och 
konferensanläggningar drabbats jättehårt. Men alla branscher kommer drabbas. 
 
Regeringen tillsammans med samarbetspartierna kommer hela tiden med beslut för att hantera både 
det direkta smittoläget men också åtgärder för att hantera de ekonomiska konsekvenserna. 
Det är många som har åsikter om vad som görs, men också om vad som inte görs. Jag tror det är 
viktigt att vi alla visar lite ödmjukhet i den rådande situationen. Läget är allvarligt och komplext, men 
det är inte så att samhället håller på att falla samman. Under de senaste veckorna har ett stort antal 
beslut tagits, och fler är på gång för att på bästa sätt lösa situationen. 
 
Regeringens Coronasida: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-
coronaviruset/?page=3 
Extra vårändringsbudget: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/extra-andringsbudget-med-anledning-av-
coronaviruset/ 
Slopat karensavdrag: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalligt-slopat-karensavdrag/ 
Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/socialstyrelsen-blir-nationell-inkopscentral-
for-sjukvardsmateriel-skyddsutrustning-och-viss-medicinteknisk-utrustning/ 
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Politiken i kommunen 
I skuggan av Coronakrisen så fortsätter det vardagliga politiska arbetet i kommunen fast i något lite 
reducerad omfattning, ordinarie verksamhet och planering måste ju rulla på. De som går i nian skall 
ju börja gymnasiet i höst, men min personliga gissning är att vi kommer tvingas ta en ny budget då 
risken är överhängande att skatteintäkterna faller. Men det är ingenting vi vet särdeles mycket om 
idag. 
 
Det enda riktiga glädjeämnet vi kan se är bokslutet för 2019 som kommer till kommunfullmäktige nu i 
mars och som visar på ett överskott på 189 miljoner vilket är 120 miljoner bättre än budgeten. Det är 
givetvis jättebra, tyvärr så är merparten av överskottet på engångsintäkter, som exempelvis höga 
elkraftintäkter men det är jättebra då det tack vare överskottet går att avsätta 116 miljoner i den så 
kallade Resultatutjämningsreserven (RUR) som är ett sätt att spara i ladorna inför kommande år. 
Vilket ju sannerligen kan behövas. 
 
Hoppas kunna återkomma nästa vecka med ett mer positivt veckobrev. 
Hälsn 
Mattias 
 
 
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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