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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Aktuella pandemiläget 
Jahapp, precis när man trodde smittan gick på rätt håll så kom det ett litet bakslag. 
Förra veckans 821 smittade har blivit 892 denna vecka så tyvärr så är trenderna fel igen, vi får hoppas 
att detta är ett tillfälligt bakslag och att nästa vecka ger oss lite bättre siffror.  
 

 
 

Min egen tabell över smittoutvecklingen i länet 
 
 
 
Helena drar en lans för Helena Elisabeth! 

 
 

 
Som ni säkert noterat så har 
Trafikverket aviserat 
försämringar av trafiken till och 
från Holmön. Helena Lindahl är 
på hugget och har ställt en fråga 
i riksdagen till 
Infrastukturministern om vad 
han tänker göra för att trygga 
trafiken till Holmön, för oss i 
Centerpartiet är frågan om 
Holmön lika viktig som alltid! 
 
 

 
 
 
 
 



 

Migrationspolitiken 
Centerpartiet har satt ner foten kring hur vi vill se den framtida migrationspolitiken, sedan förra 
veckan så har vi sagt ja till det som på byråkratiska heter ”utökad humanitär grund”. 
Detta är betydligt mer förutsägbart och logiskt än de förslag som funnits kring att ändra i 
gymnasielagen, de förändringar som föreslås nu blir permanenta och generella ändringar 
migrationslagstiftningen. 
   

 
 
 
Centerpartiet kräver munskydd i vissa fall 
Under pågående pandemi så har frågan om huruvida munskydd är bra eller dåligt hela tiden legat 
och bubblat. Anders W Jonsson har varit ute och meddelat att det helt klart är ett verktyg som bör 
övervägas! 
C: inför råd om munskydd i vissa fall!  
 
Fredrick Federley lämnar politiken 
Väldigt tråkigt men tyvärr förväntat efter de turer som varit de senaste veckorna. 
Länk till SVT 
 

 
 
 
 
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-12-10-centerpartiet-vill-se-en-utokad-humanitar-grund
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-12-10-centerpartiet-vill-se-en-utokad-humanitar-grund
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-12-10-c-infor-rad-om-munskydd-dar-smittan-ar-som-storst
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fredrik-federley-lamnar-politiken


 

Framtida skolstruktur i Umeå kommun 
Det börjar närma sig beslut avseende skolstrukturen, vi utvecklar genom en insändare från Ron och 
Ellinor vårt ställningstagande inför beslutet om kommande skolstruktur som kommer snart. Ni hittar 
den här: https://www.centerpartiet.se/lokal/vasterbotten/umea/startsida/nyheter/nyheter/2020-
12-11-insandare-landsbygdselever-ska-ha-ratt-till-en-skola-i-naromradet 

 
 
Fake News Julen inte i fara 
Aftonbladet chockade i veckan med att regeringen skulle komma med besked om julen. Det var inte 
aktuellt att ställa in eller flytta julen utan det enda det handlade om var ju att av Coronaskäl minska 
på antalet personer man fick träffa samtidigt, egentligen kan man säga att regeringen 
norrlandsanpassade julen med att sätta åtta personer som norm. Personligen hade jag gärna sett att 
man flyttat julen två månader så vi kunde fått en vit jul med massor med snö!  
 

 
 
 
 
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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