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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Veckorna rasslar på och nu så tycker jag att det börja bli lite tempo och nerv även i kommunpolitiken. 
Igår kväll flyttade man fram kommunstyrelsen en vecka från den 13 till den 19 oktober. Troligen för 
att S, Mp skall hinna lägga fram ett förslag till budget. 
 
I övrigt så har frågan om Backenskolans musikklasser åkt upp på agendan. Ett ärende som inte är helt 
enkelt att greppa och förstå. Som egentligen beror på att det är brist på plats i skolorna i de västra 
delarna av kommunen så förslaget är att göra om skolan i Brännland till en F-3 skola och att barnen i 
Kassjö därför istället skall gå på Backenskolan och då ryms inte längre musikklasserna där. 
 
Jag kan tycka det känns konstigt måste jag erkänna i min värld så har jag svårt att se det logiska i att 
man tar bort årskurser i skolor för att det finns för många barn, och på samma sätt är det svårt att se 
att man skall lägga ner musikklasserna för att många vill gå på Backenskolan. 
 
Fullmäktige i måndags vi räddar uteserveringarna 
 

 
Cincos snart f.d. uteservering. 

 
I måndags hade vi kommunfullmäktige, ett av ärendena var att ta bort avgifterna för uteserveringar 
och torghandel under hela resten av året. Detta som ett led i kommunens insatser för att stötta 
näringslivet i pandemin. När jag sedan cyklade hem så såg jag hur man höll på och rev alla 
uteserveringar på Renmarkstorget, jag tror man kanske måste fråga sig hur mycket vi skulle behöva 
betala till restauratörerna för ett de skulle hålla öppet. Att slippa betala hyra räcker nog inte! 
 
Kommunens budget 
 
Vi kommer ha ett fullstort KF denna månad då vi skall ta budgeten för 2021 nu i oktober. Vi har så 
smått påbörjat arbetet med Centerpartiets budgetförslag, inte helt enkelt ännu då vi inte har fått alla 
siffror ännu. Men vi kommer försöka skapa den första ”postcoroniala” budgeten. Det kommer krävas 
omställning i många led i samhället i sviterna av pandemin och vi vill försöka börja adressera de 
utmaningar vi kommer att få se. Exempelvis så har ungdomsarbetslösheten nära på fördubblats i 
Umeå 
 
 



 

Kvarkenrådet EGTS 
 

 
 
Idag har vi haft grundande möte med ”nya Kvarkenrådet”. Eller Kvarkenrådet EGTS som det heter 
numera. EGTS är ett EU-begrepp som innebär att vi går från att tidigare varit en förening till att 
numera ha en egen juridisk EU-status. En organisationsform som gör det möjligt att på sikt överta 
olika ansvarsuppgifter från både svenska och finska staten.  
Ännu så länge gör vi inga större förändringar men det kommer framöver. Den stora grejen nu är att vi 
tittar på möjligheten att anställa personal även här på svenska sidan. 
Här finns mer att läsa om Kvarkenrådet: https://www.kvarken.org/ 
 
         
 
Hälsningar och på återhörande 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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