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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Aktuella pandemiläget 
Gör som vanligt och presenterar lite statistik över de aktuella smittläget. 
Min egen exceltabell ser faktiskt lite bättre ut denna vecka. 
 

 
 
Min egen tabell över smittoutvecklingen i länet 
 
Vi har 860 nya smittade i länet under den senaste 7-dagarsperioden vilket är bättre än förra veckan, 
vi får verkligen hoppas att siffrorna börjar vika ner något. 
 

 
 
Källa: vk.se 
Testningen är fortfarande på en hög nivå. 
 



 

Migrationspolitiken vad händer? 
Har varit en del turbulens kring de kommande förslagen avseende ny migrationspolitik, haken är att 
den migrationspolitiska utredningen som kom med sittbetänkande i våras presenterade 28 olika 
förslag som spretar åt alla olika håll. Det finns majoritet i riksdagen för alla 28 förslagen men de är 
samlat sett kontraproduktiva mot varandra, det vi från C har gjort är att vi har tydliggjort att vi inte 
säger ja till de förändringar i gymnasielagen som regeringen aviserat, detta har vi försökt förklara i en 
par olika artiklar: 
 
Nu får det vara slut med en politik som lappar och lagar! 
 
Samt i dagens Aftonbladet 
 
MP borde tala tyst om medmänslkighet 
 
Centerpartiet står upp för en rättvis och förutsägbar flyktingpolitik, det var inte vi som stängde 
gränserna 2015 det gjorde regeringen! 

 
 
Äntligen en översyn av skatteutjämningssystemet! 
Viktig C-fråga för rättvisa villkor i hela landet 
 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-12-03-antligen-
ska-hela-skatteutjamningen-utredas 
 
 
 
 
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-11-30-c-nu-far-det-vara-slut-pa-en-migrationspolitik-med-lappande-och-lagande
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/2dvdWy/mp-borde-tala-tystare-om-medmansklighet
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-12-03-antligen-ska-hela-skatteutjamningen-utredas
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-12-03-antligen-ska-hela-skatteutjamningen-utredas


 

Ekologisk odling bra eller dåligt?? 
 
Det har uppstått en debatt om ekologisk odling är något eftersträvansvärt i Umeå, detta är en fråga 
som engagerar och väcker känslor, vi kommer ordna någon form av möte i frågan så alla olika åsikter 
får komma till tals. 
Umeå kommun har mål både för närproducerat och ekologiskt, samt dessutom så anförs det i 
debatten att ekologiska livsmedel är bättre ur ett klomatperspektiv, det ställer jag mig skeptisk till 
men så är i alla fall läget. 
 

 
 
 
Umeå kommun och Coronan 
Nu börjar vi se en del utmaningar i kommunens verksamheter, en förskola fick stänga en dag pga. 
personalbrist och det finns beredskap för att omfördela personal. 
Gymnasiet har övergått till distansundervisning var tredje vecka för alla årskurser. 
Så succesivt så görs åtgärder för att höja beredskapen. 
 
Vad är bäst hund eller katt? 

 Jag är neutal, tycker det är fritt för alla att ta ställning.  
 
 
 
 



 

 
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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