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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Budget Budget Budget 
Nu är det verkligen mycket budget i riksdagen så har alla partier nu presenterat sina budgetar för 
2021 och vi väntar på behandlingen i kammaren. 
Här i kommunen så kommer S-Mp budgeten att presenteras på tisdag nästa vecka, och en vecka 
efteråt skall vi i C lägga vårt budgetalternativ. 
Vi har haft en del diskussioner i KF-gruppen och mycket i vår budget för Umeå Kommun 2021 
kommer att handla om livet efter Coronan, och dess ekonomiska konsekvenser. 
 
Nu blir de ekonomiska konsekvenserna för Umeå kommun under 2021 ändå relativt begränsade, 
detta tack vare de massiva satsningar som skett under 2020 i form av olika former av krisstöd samt 
allt som aviseras i BP-21. Det handlar ju dels om stöd för korttidsarbete, omsättningsstöd mm. som 
går till företagen vilket gör att fler kan behålla arbetet och vi därigenom håller uppe skatteintäkterna, 
men det handlar också om direkta ökade statsbidrag till kommuner och regioner. 
 
Tittar vi på hur anslagen till kommuner och regioner förändrats så ser man detta på nedanstående 
bild. Det är enorma tillskott som gått ut till kommuner och regioner under 2020 och som aviseras 
kommande år. Fördelningen Kommuner/Regioner är 70-30 för denna typ av generella statsbidrag. 
Värt att notera är att vi i februari höll på att få en regeringskris då oppositionen ville ha 0,5 miljarder 
mer i anslag till kommuner och regioner. Kartan har verkligen förändrats! 
 
Då det verkar bli lite halvdåligt väder i helgen så kan jag rekommendera regeringens 
budgetproposition för 2021 som helgläsning, den är på 3199 sidor så det är nog bra att börja redan i 
kväll! 
Länk: https://www.regeringen.se/4a6ec6/contentassets/bc0f4b1a4ce844f2aa59949d09c93f29/hela-
bp21-som-pdf.pdf 
  
 

 
Extra statsanslag pga. Coronapandemin, källa Regeringskansliet 
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Vad gör pandemin på längre sikt? 
 
Även om vi nu hanterar de akuta ekonomiska effekterna av pandemin, så måste vi acceptera att det 
som nu sker och har skett i grunden har förändrat samhället och att världen kommer bli helt 
annorlunda. Jag vill bara lämna två exempel som visar att det pågår en samhällsförändring som kan 
vara mer omfattande än vi kanske i första läget tror. 
 

 Preem bygger inte ut raffinaderiet i Lysekil.  
Främsta anledningen till detta är att man gör bedömningen att efterfrågan på 
petroleumprodukter permanent minskat, och inte kommer komma upp i de nivåer som 
rådde före pandemin. 

 Allt flyg i Mälardalen går från Arlanda Terminal 5. 
Just nu för dagen så är allt flyg orienterat från en terminal på Arlanda, det handlar om 70 
avgångar/dygn. Övriga terminaler på Arlanda är stängda och på samma sätt är det med 
Bromma flygplats, som också den är stängd. Terminal 5 har kapacitet att hantera 350 
avgångar/dygn. 
Min bedömning är att det kommer dröja länge innan flyget har återhämtat sig. Jag är väl 
medveten om de miljöutmaningar som finns kopplat till flyget, men denna typ av 
”panikstopp” är inte bra. 

 
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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