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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
Coronan håller Västerbotten i ett fast grepp, jag hade slutat göra egna grafer när smittan gick ner 
litet men det verkar fortsatt allvarligt. Knycker en bild från VK. 
 

 
 
Som man kan se så stack smittspridningen iväg i början på november och vi verkar inte ha kunnat 
bryta kurvan ännu. 
 
Västerbotten efter pandemin 
Som konsekvens av detta så kommer ju all partiverksamhet vara digital minst hela våren så redan 

nästa vecka håller jag och vår riksdagsledamot Helena Linahl ett samtal på temat: 
Västerbotten efter pandemin med Anders Öhberg som moderator 
Onsdag 10 mars kl 19.00-20.00 på Centerpartiet Västerbottens Facebook-sida 
https://www.facebook.com/cvasterbotten/live 

 
Titta gärna hoppas det skall bli intressant! 
 
Omvärld – Invärld upptakt för kommunens budget 
Idag hålls den årliga Omvärld-Invärldsdagen, det är upptakten för kommunens budgetarbete, 
innehållande framförallt prognoser för framtiden avseende befolkning, skatteintäkter mm.  
Det är givetvis väldigt svårt att göra exakta prognoser i denna Coronadopade ekonomi men om man 
får drista sig till något så är 2021 lugnt rent ekonomiskt men 2022 ser tufft ut. Detta beroende på att 
vi har fått väldigt mycket extrastöd till kommunerna maa. pandemin under 2020 och det är även 
aviserat detta för 2021, men 2022 ser ännu så länge väldigt tufft ut. 

 
En alltid lika intressant fråga är ju detta med befolkningsutvecklingen, Umeå hade vid årsskiftet 
130 224 Invånare vilket utgör 47,67% av länets befolkning. 
Befolkningsökningen i Västerbotten var 1456 invånare, till en total av 273 192 st. varav Umeå stod 
för 1323 av dessa. 
Och tittar man på vilka dessa nya invånare var så får man dessa nettosiffror:  

 

https://www.facebook.com/cvasterbotten/live


 

 
Jag tycker det är alltid lika glädjande att se kommunens höga Födelsenetto, det är ändå den egna 
lokala tillväxten som i längden är hållbar! 
Skälet till att befolkningsökningen inte blev mer än drygt 1300 för kommunen i fjol får nog i stor 
utsträckning tillskrivas pandemin, inflyttningen från utlandet är mycket lägre än normalt. 
 
Nej vi har inte elbrist! 

 

 
  
Det skriver jag tillsammans med Centerpartiets energipolitiske talesperson Rickard Nordin. 
De problem vi har handlar om effektbrist vissa tider på året och på vissa ställen i landet, det löser vi 
med åtgärder för att: 
 

https://www.facebook.com/rickardnordinC


 

 Minska elanvändningen där det finns andra alternativ 

 Styra elanvändningen till andra tider 

 Öka överföringskapaciteten inom Sverige men även mellan Sverige och övriga länder 

 Inse att energi är mycket mer än el, och använda rätt energibärare för rätt uppgift. 

Exempelvis så är fjärrvärme mycket bättre för uppvärmning än el! 

Vi löser inte Sveriges energiproblem med ny kärnkraft vilket vissa nu ropar på! Förutom 
miljöproblematiken och de enorma kostnaderna så kan man ju bara fundera på hur många år det 
kommer ta att bygga nya reaktorer. 
De reaktorer som har avvecklats de senaste åren har dessutom avvecklats helt på ekonomiska 
grunder – Kärnkraften är inte lönsam! 
Men läs gärna artikeln på Norran: 
https://norran.se/asikter/debatt/artikel/vi-har-ingen-elbrist-i-sverige-eller-i-vasterbotten/r5yev7nj 
  
 
Ibland kan det kännas jobbigt med alla snabba förändringar, men då kan det ibland vara skönt att 
sitta på kunskap som ”juniorerna” inte behärskar. Som denna bild illustrerar:  

 
 
Får mig att tänka på historien om mannen som hittat några gamla 3,5” disketter och lagt dem på 
skrivbordet för att visa sonen, som ställde frågan: 
 

- ”Pappa vaför har du 3D printat ”save” ikonen?” 

 
 
Trevlig helg 
Hälsn  
 
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 
 

 
Tel: 070-682 17 19 
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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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