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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 

Nytt år nya tag! 
 
Så var vi inne i det nya året och vi får väl se hur det blir, jag har funnit mycket nöje i att skriva dessa 
veckobrev och kommer fortsätta med detta, men jag tänker passa på att stuva om litet i 
dispositionen och layouten. 
Då man inte är duktig på disposition och layout, så får man ändra på det lite mer ofta i stället! 
 
Coronaläget 
Det verkar som att helgledigheterna kombinerat med de skärpta rekommendationerna verkat ha 
brutit den negativa smitto utvecklingen. Inte helt enkelt att säga var det går då testningen minskat en 
del under helgerna men det verkar som att vi ser färre smittade per vecka nu. 
 
Detta kombinerat med att vaccineringen nu kommit igång gör ju att man kanske kan hoppas på en  
ljusnande framtid. Vi får väl fortsätta att hålla avstånd och hålla ut! 
 
Kommunens verksamheter och Corona 
Utifrån de uppgifter jag har fått så har vi färre smittade bland de anställda inom kommunkoncernen 
än i samhället i stort, generellt sett så ligger Västerbotten bra till vad det kommer till smittläget, och 
det känns ju skönt! 
 
Kommunens ekonomi – Bokslut 2020 
Pandemin ger ju väldigt märkliga sidoeffekter nu börjar det ekonomiska resultatet för 2020 vara klart 
och min bedömning är att Umeå kommun kommer göra ett resultat på 250- 300 miljoner bättre än 
budget. Vilket skulle ge ett positivt resultat på ungefär 350 miljoner. 
 
Detta låter ju väldigt bra, men bakom dessa siffror ligger förutom hårt arbete hos våra 
kommunanställda så även en del ekonomiska effekter av så kallad engångskaraktär: 
 

• Det har antagits mer än 10 nationella ändringsbudgetar under året som dels gett 
kommunerna kraftigt ökade intäkter, men samtidigt har möjligheter till permittering mm. 
gjort att skatteintäkterna inte fallit. Så under pandemiåret 2020 har kommunens intäkter inte 
minskat. 

• Pandemin har samtidigt gjort att kommunens samlade kostnader inte har minskat. Ett antal 
investeringar har inte genomförts pga. förseningar.  
Distansundervisning har minskat lokal och matkostnader för skolan så sammantaget så skulle 
jag nog vilja påstå att de kommuner som under 2020 gör ett underskott och skyller det 
underskottet på Coronan kommer få problem under kommande år! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Holmön 
Som ni säkert känner till så har Trafikverket 
försämrat förutsättningarna för Holmön i 
vinter. Jag och Helena Lindahl försöker lyfta 
frågan vi har bland annat lagt ut en film på  
FB: https://fb.watch/3aLD5yKC-P/ 
 

 
 
Men tyvärr så verkar responsen från 
Infrastrukturministern dålig, det är bara att 
gneta vidare! 
 
 
 
 
 

 
Centerpartiets kommundagar se Annies tal! 
I år så gör ju pandemin att de flesta aktiviteter 
digitaliseras så även årets upplaga av 
kommundagarna. Men det gör ju samtidigt att fler 
kan vara med och det gör att vi kommer kunna vara 
fler än vanligt som kan delta. 
 

 
Anmäl dig: Tacka ja till evenemanget via den här 
länken 
 
Dela vidare: Bjud gärna in fler vänner till 
evenemanget, så blir vi många som samlas digitalt 
för att lyssna till talet! 
 
Vi önskar er alla en trevlig helg! 

 
 

På återhörande kommande vecka! 
 
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 
 

 
Tel: 070-682 17 19 
Mattias.larsson@umea.se 
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Tidigare veckobrev 
Har du missat tidigare veckobrev? Vi lägger upp alla veckobrev eftersom på Umekretsens hemsida: 
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html 

https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html

