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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Som alltid under våren så kommer ”kortveckorna” lite nu och då. Denna vecka firar vi en av de 
märkligare helgerna nämligen Kristi Himmelsfärd. Jag kommer aldrig förstå varför vi firar Jesu födelse 
på samma dag varje år, men samme persons himlafärd på olika dagar! 
 
Det känns som att det kanske var mindre lyckat att skilja kyrkan från staten, annars hade detta med 
varför Jesu himlafärd byter datum vare år varit något för ecklesiastikministern att sätta tänderna i. 
Jag har alltid drömt om att inneha den titeln, men det verkar svårt numera. Ecklesiastikministrar är 
det ont om.  
 
Coronaläget i kommunen 
Detta börjar kännas allt märkligare då det inte händer något nytt mellan veckorna. Allt går på 
sparlåga, samtidigt som verksamheterna fungerar bra. 
 
Den debatt som jag tror vi kommer se är den om minskad tillgänglighet till förskolan: 
https://www.vk.se/2020-05-16/personalbrist-far-kommunen-att-bryta-mot-lagen 
 
Lite osäker på vad jag tycker i frågan, vore önskvärt i detta läge med centrala rekommendationer. Är 
inte bra att bryta mot lagen. 
 
Olika nationella politiska satsningar 
6 Miljarder till kommuner och regioner under innevarande år. 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-18-6-nya-
miljarder-till-kommuner-och-regioner 
 
1,2 miljarder till infrastruktur delvis med anledning av pandemin: 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-19-satsning-pa-
jarnvag-vagar-och-bredband 
 
Sänkt skatt för de som bor i glesbygdskommuner, alla västerbottningar förutom vi som bor i Umeå 
får en liten skattesänkning. 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-19-nu-sanks-
skatten-i-glest-befolkade-kommuner   
 
Satsning på att bota arbetsbristen inom de gröna näringarna. Finns risk att det kommer bli svårt för 
de branscher som förlitar sig på utländsk arbetskraft. Samtidigt så är det många som riskerar att bli 
arbetslösa, bör gå att matcha! 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-20-sa-loser-vi-
arbetsbristen-inom-de-grona-naringarna 
 

 
 
Mer pengar till Almi så man kan hålla igång startups. De flesta stöd har ju gått till befintliga företag. 
Även nystartade företag behöver stöd. 

https://www.vk.se/2020-05-16/personalbrist-far-kommunen-att-bryta-mot-lagen
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-18-6-nya-miljarder-till-kommuner-och-regioner
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-18-6-nya-miljarder-till-kommuner-och-regioner
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-19-satsning-pa-jarnvag-vagar-och-bredband
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-19-satsning-pa-jarnvag-vagar-och-bredband
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-19-nu-sanks-skatten-i-glest-befolkade-kommuner
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-19-nu-sanks-skatten-i-glest-befolkade-kommuner
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-20-sa-loser-vi-arbetsbristen-inom-de-grona-naringarna
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-20-sa-loser-vi-arbetsbristen-inom-de-grona-naringarna


 

 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-20-nytt-krispaket-
till-startups 
 
Digitala möten i dessa tider 
I måndags hade vi öppet möte med Centerpartiet. Fredrik och Maja börjar bli väldigt duktiga 
programledare. 
 
Temat i måndags var självförsörjning och krisberedskap med Carina Wiro och Lotta Folkesson. Väl 
värt att titta på i efterhand! 
 
https://www.facebook.com/CenterpartietUmea/videos/243925630281555/ 
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Nästa helg är det Elitloppet på Solvalla!  
Av någon märklig anledning har man förlagt mors dag till samma dag, men det kan inte hjälpas. 
I vilket fall så är det nu klart att Propulsion startar, och det innebär att han vinner! (brasklapp: jag och 
Centerpartiet friskriver oss från eventuella felsatsningar på loppet som innebär förlorade pengar). 
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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 
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