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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
”The Corona strikes back!” 
 
Precis när vi någonstans skall börja återgå till någon form av normalare liv så kommer Coronan som 
ett brev på posten.  
Läste precis att just nu så omfattas 68% av alla invånare i Sverige av någon typ av utökade lokala 
restriktioner så nu går det snabbt åt fel håll. 
Vidare så verkar det smälla riktigt rejält i övriga delar av Europa, vi har även nu fått en rejäl 
smittspridning i Norrbotten.  
Vi får hoppas att det inte blir så mycket värre men jag skall erkänna att jag är betydligt mer orolig 
idag än vad jag var för en par veckor sedan. 
Tyvärr så är det en par lite oroande saker vi har framför oss nu. 
Dels så går Umeå gymnasieskolor igång med verksamheten på full fart nu efter höstlovet. Jag tycker 
det är olyckligt, det vore bra med ytterligare några veckor där man håller Åk 2 och 3 på gymnasiet 
åtskilda. 
 
Vidare så har jag fått till mig att det finns en viss trötthet hos personalen både inom kommunens 
omsorg och på regionen efter sommaren, och det har precis varit på gnällen att alla fått ut sin 
semester. 
 
Så vi får se vart detta tar vägen. 
 
Budgetfullmäktige i måndags 
 
Vi hade en heldag på Folkets Hus i måndags där vi kämpade för Centerpartiets förslag till budget och 
uppdrag.  
Dagen förlöpte som förväntat, vi lyfte fram de unikiteter som finns angett i vårt förslag till budget 
vilket väldigt förenklat var dessa: 
 

 Avsätt pengar i en tillfällig pandemipott 
 Extra resurser för att motverka arbetslösheten 
 Värna skolorna på landsbygden och musikklasserna 

 
Tyvärr så tycker jag att debatten var märklig, det var väldigt lite reflektioner kring det två riktigt stora 
saker som är väldigt avvikande detta år mot ett vanligt år och det är pandemin samt det faktum att vi 
tog budgeten nu i oktober. 
 
Effekten av en oktoberbudget är ju att det i praktiken inte finns tid att ändra i anslagen till 
nämnderna för kommande år, detta då det ju bara är två månader kvar till dess att budgeten träder i 
kraft. Så om man önskar minska på ramarna för någon verksamhet så hinns det inte med. 
 
Budgeten omfattar totalt 8 839 000 000 kronor, eller om man säger det med bokstäver 
åttamiljarderåttahundratrettioniomiljoner kronor (puh) 
 
 
 



 

Men hur mycket pengar är det då? Det är ju så astronomiska belopp så det är svårt att riktigt greppa. 
Men om man skulle välja att fördela budgeten jämt på alla 130 000 umebor så skulle vi få nästan 
68 000 kronor per person. 
Skulle man välja att ta ut hela budgeten i form av enkronor och lasta dem på vanliga Volvo grusbilar 
med tippflak som denna som lastar drygt 17 ton. 
 

 
 
Så kommer det behövas 18 674 lastbilslass för att flytta hela budgeten! 
Nu förstod jag varför det blivit så populärt med betalkort! 
 
Men det är ett bra sätt att få en känsla för hur oerhört mycket pengar vi hanterar i kommunen. 
 
Ha en fin Allhelgonahelg, så hörs vi nästa 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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