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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Då känns det äntligen som att våren och kanske sommaren är här. Otroligt vad härligt det blir när det 
kommer lite värme, denna majmånad har ju varit ovanligt kall men nu kanske vi kan börja fundera på 
att sluta med långkalsongerna. 
 
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. Denna vecka verkar det inte ha uppstått några 
nya utmaningar i kommunens verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige i måndags 
Vi hade Kommunfullmäktige i måndags, inga ärenden av vikt och antalet ledamöter var reducerat. 
Det som är nytt är att eftersom vi endast har tre timmar till förfogande så kommer interpellationerna 
endast att besvaras skriftligt, de finns att läsa + svaren i det som kallas Kommunfullmäktiges 
mötesbok för den som är intresserad. 
 
https://www.umea.se/download/18.3c5fb0b31720e00a5d19c51/1590143266255/KF_m%C3%B6tes
bok_2020-05-25.PDF 
 
Interpellationerna kommer från sida 474. Det jag tycker är intressant är att Mp ställer 
interpellationer! Vilket jag finner rätt så udda då de är med i styret. Detta blir nästa veckas 
”bråkfråga” - Mp försöker köra en fuling nu och vara både i majoritet och opposition samtidigt. 
 

Olika nationella politiska satsningar 
I takt med att pandemin utvecklas så 
går vi också lite från ett läge med 
samling, till ett läge där  
man kan börja rikta kritik mot en del 
åtgärder som vidtagits, alternativt inte 
vidtagits. 
 
Ett sådant är den kritik som Fredrik 
Federley, riktat mot EU-
kommissionens hantering av 
återhämtningsfonden för 
coronakrisen. 
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-28-for-fa-krav-pa-
hur-eus-coronapengar-ska-anvandas 
 
Vidare så har EU nu presenterat ett förslag till ny matstrategi som skall vara bra både för bönderna, 
konsumenterna och klimatet. 
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https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-20-federley-ny-
livsmedelsstrategi-ska-starka-bonder-och-klimatet 
 

Men veckans stora Centergrej har nog ändå 
varit kraven från Anders W Jonsson om 
utökad testning 
 

 
 
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-28-c-strategin-for-
smittbekampning-maste-uppdateras 
 
I helgen håller Bygdegårdarnas Riksförbund stämma på Gotland 
Jag skall inte dit i år, men kommer vara på Gotland ändå fast genom datorn. 
Känns lite udda, men förhoppningsvis bra ändå. Det fina med denna stämmolösning är ju att man kan 

följa Elitloppet samtidigt       
 
 
Sköt om er så hörs vi om en vecka 
 
Hälsningar 
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 
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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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