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Hej, 
Jag avslutade förra veckans veckobrev med förhoppningen om att kunna återkomma med ett mer 
positivt sådant denna vecka, det blir det ju inte. 

 
Kommunens verksamhet 
Just nu utsätts ju vårt samhälle för oerhörda påfrestningar med 
anledning av pandemin, hur detta utvecklar sig vet vi ännu inte 
men kommunens verksamheter fungerar väl och vi arbetar 
enligt de planer som tagits fram. Det kommer också tas beslut i 
kommunen nu som möjliggör digitala möten för oss politiker, 
och vi tittar även på möjligheterna att minska storleken på 
kommunfullmäktige. 
 
Samtidigt i allt detta elände så körs det fantastiska insatser, 
kommunens medarbetare gör stordåd hela tiden och man 
hinner samtidigt göra nya saker. Så i går lanserades 
Företagsakuten. 
 
 
En rådgivningstjänst för företag nu under krisen. Läs mer på: 
https://www.facebook.com/umeanaringsliv/ 
Bra, viktigt och snabbt agerat! 
 

 
Robert informerar från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 
Information om undervisning inom den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
med anledning av covid-19. 
Umeå kommun följer regeringens rekommendation att elever inom gymnasieskola, vuxenutbildning 
och yrkeshögskola inte ska ha sin undervisning på skolorna. Det innebär att från och med onsdagen 
den 18 mars så bedrivs undervisningen på distans inom gymnasieskolorna. Detta sker för alla 
gymnasieutbildningar med undantag för gymnasiesärskolan som fortsätter sin verksamhet som 
vanligt. Vuxenutbildningen kommer att övergå till distansundervisning i den takt som de tekniska 
lösningarna tillåter.  
 
Lärare och övrig personal kommer att arbeta från respektive skola och administrerar 
distansutbildningen från arbetsplatsen, om inte chef och medarbetare kommer överens om annat. 
Detta för att i så hög grad som möjligt upprätthålla kvalitet på verksamheten och säkerställa att vi har 
tillgång till teknisk support som möjliggör god kvalitet på distansundervisningen. De elever som 
behöver hjälp med teknisk support, hämta böcker eller träffa personal är givetvis välkomna till skolan 
som vanligt. 
 

https://www.facebook.com/umeanaringsliv/


 
Centerpartiets verksamhet 
Centerpartiet kommer ställa in all extern verksamhet och i princip 
bara övergå till digitala möten, vi har skickat ut info till alla 
medlemmar idag och alla medlemmar inbjuds till ett telefonmöte 
söndag den 29 mars. 
 
Jag tror inte att det nu är läge för utspel och politik, nu måste vi 
politiker ta ansvar och hjälpas åt! 
Det innebär inte att vi kommer vara okritiska till det som sker, 
men jag kommer inte gå ut offentligt och kritisera Hans Lindberg, 
nu kommunicerar vi sådant inåt en tid.  
 
Ett exempel på motsatsen är Moderaternas utspel igår. Där 
Anders Ågren krävde att kommunen skall agera för att stötta 
företagen, alltså precis det som presenterades några timmar 
senare. Ett agerande som jag tycker är oklokt i dessa tider, så 
kommer inte vi i Centerpartiet agera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Allmän politik 
I den allmänpolitiska debatten så är det bokslutet för 2019 som är i fokus inför KF, vi kan glädjas för 
överskottet för 2019 blir 189 miljoner vilket gör att kommunen kan fondera 116 miljoner vilket 
kommer väl till pass inför detta år! 
 
Tag hand om er, så hörs vi om en vecka! 
Mattias Larsson 
Gruppledare 
 
 
 
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

