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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Röran i rikspolitiken  
Nu kan man verkligen säga att den rikspolitiska röran slår nya rekord varje dag. Skall göra ett litet 
försök att förklara vad som hänt: 
I riksdagens finansutskott så har M, Kd och V enats om att kräva något som kallas en extra 
ändringsbudget. Det innebär att man kommer ändra i den av riksdagen antagna budgeten för 2020.  
Som förslaget verkar landa så blir effekten att det blir ytterligare 2 miljarder kronor i ökade generella 
statsbidrag till kommuner och regioner, jämfört med det som januaripartierna presenterade i 
måndags. Jag har inte räknat i detalj på vad detta innebär men det bör röra sig om ungefär 45 
miljoner mer till kommunen, eller omkring 350 kr/invånare. 
 
Det som är problematiskt med denna satsning är hur den finansieras, den finansieras genom att delar 
av de reformer som finns med i budgeten inte genomförs. De reformer som tror beröras är det s.k. 
ingångsavdraget, alltså sänkningen av arbetsavgifter för de som står långt ifrån arbetsmarknaden och 
förslaget om utvecklingstid, eller som det tidigare kallades friår. 
 
Nu står väl världen inte och faller med dessa två reformer, och jag har ingenting emot mer pengar till 
kommuner och regioner. Men tänker man lite längre så är risken stor att det snart blir omöjligt att 
regera Sverige och att istället för att diskutera viktiga, större långsiktiga reformer som behövs så blir 
det snuttifierad utspelpolitik istället. 
 
Stationsläget i Sävar 
Här i kommunen så fortsätter arbetet med kommunens yttrande avseende stationsläget för 
resecentrumet i Sävar, det är slutligen Trafikverket som avgör, men kommunens yttrande kommer bli 
viktigt. 
 

  
Från vänster: A, B C (Bortvalt) och D 
Inget enkelt val alla alternativ har sina för- och nackdelar. 
 
 
 
 



Snöröjningen 
Synpunkter har kommit till mig kring detta med hur snöröjningen fungerar, att det kan uppfattas som 
mindre god beror på flera saker, och det är bara vissa av dem som går att göra något åt i det korta 
perspektivet: 
 
Tekniska nämnden har liksom de flesta nämnder en kärv budget så man har tvingats minska 
ambitionsnivåerna något. Alltså ploga mindre ofta. Det är precis nu ute en förnyad upphandling av 
snöröjning och halkbekämpning för den gamla blev oerhört dyr på grund av kartelliknande 
förutsättningar. Denna vinter har varit väldig svår att hantera med snö och kyla följt av blidväder. 
Bland det svåraste som finns att hantera. 
 
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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