
 

Veckobrev v. 5 2020-02-06 
 
Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Centerpartiets kommundagar i år digitalt 
 
Skriver detta veckobrev på plats på Centerpartiets kommundagar, vilket i detta digitala år, innebär 
att jag skriver framför datorn i sovrummet som vanligt. 
 

 
 

Man har verkligen gjort vad man kan för att skapa en känsla av ett möte 
 
Som alltid på kommundagarna så inleddes det med partiledarens tal. 
  

 
 
Det finns att se på i efterhand på partiets hemsida: https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal--
-arkiv/2021-02-05-annie-loofs-tal-pa-kommundagarna-2021 
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I talet lyfte Annie fram ett förslag om det vi kallar för Grön Omstart! 
Baserat på ett huvudbudskap om klimatkrisen: 
  

• Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och kräver att vi agerar kraftfullt. När Sverige och 
världen nu står inför en omstart av ekonomin i spåren av coronakrisen vill 
Centerpartiet se en grön omställning. Det behövs satsningar på grön teknik och 
innovationer, på hållbara företag och nya gröna jobb.  
  

• Centerpartiet har lagt fram fem konkreta förslag som gör att vi kraftigt kan minska 
utsläppen och ta stora steg mot klimatneutralitet i Sverige. Det innebär en grön 
omstart där företagens innovationskraft tar oss framåt. Där vi driver en politik både för 
en ljusare och betydligt grönare framtid. 
  

• Centerpartiet vill sätta ett nationellt mål för minusutsläpp, möjliggöra för 
koldioxidlagring i Sverige och införa ett bonussystem på EU-nivå för de företag som 
skapar minusutsläpp. Samtidigt måste vi skynda på omställningen till förnybar energi i 
hela landet. Bland annat vill vi se en riktad vätgassatsning inom industriklivet och 
insatser som garanterar den långsiktiga leveranssäkerheten och kapaciteten i 
elsystemet.   

  
  
Fem förslag för en grön omstart: 
  
1. Nytt nationellt mål för minusutsläpp. 
Vi vill införa ett skarpt mål för minusutsläpp som utgår från Sveriges nationella klimatmål, och 
som säkerställer att vi verkligen når netto-nollutsläpp i Sverige till 2045. 
  
2. Gör koldioxidlagring möjligt i Sverige. 
Lagring av koldioxid i Sverige skulle göra det möjligt att säkerställa högsta möjliga säkerhet 
och skydd för miljön. 
  
3. Inför ett bonussystem på EU-nivå för minusutsläpp. 
Klimatfrågan kräver samarbete och en ekonomisk bonus för företag på EU-nivå skulle 
snabba på arbetet med att plocka bort skadliga utsläpp från atmosfären. 
  
4. Säkra kapaciteten och säkerställ leveranssäkerheten av el i hela landet. 
Det måste finnas tillräckligt med el när och där den behövs. Det är viktigt både för industrin 
och för den gröna omställningen. Vi vill se en ökad elproduktion utan kapacitetsproblem och 
att Svenska Kraftnät får ansvaret att säkra den långsiktiga leveranssäkerheten. Vi måste helt 
enkelt ha el i hela landet. 
  
5. Bredda industriklivet med en riktad vätgassatsning.  
Vätgas och vätgasteknologi är en fantastisk möjlighet för mer förnybar energi. Det är en 
viktig energibärare och kan användas för att bland annat lagra och transportera energi. En 
viktig pusselbit i ett hållbart, förnybart energisystem. 
 
 
 
Hejdå Hybricon :o( 
 
Som vi kunnat läsa i veckan så har kommunen avslutat avtalet med Hybricon i förtid. Det handlar 
alltså om de äldsta elbussarna som köpts från Hybricon. Skälet till detta är att de inte hållit på det 
sätt man kan begära. 
 



 

Så jag har all respekt för beslutet, men jag valde ändå att gå emot det då det innebär att vi i förtid 
avvecklar åtta elbussar och ersätter dem med dieselbussar. Min åsikt är att man skulle behållt 
Hybriconbussarna  
 

 
 
På återhörande kommande vecka! 
 
 
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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