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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Efter att ha haft en par lite struliga veckor så är jag åter med veckobreven, det blev helt enkelt blev 
för lite tid kvar i slutet av veckan för att hinna skriva. 
 
Coronapandemin verkar inte vilja mattas på det sätt vi skulle vilja önska, men vi får väl hoppas att 
vädret och vaccinet gör att det blir bättre. 
 
Digital Distriktsstämma för Centerpartiet 
Vi har genomfört den första digitala stämman med partidistriktet, fungerade bättre än förväntat. Jag 
ser framför mig att rätt så många av de större möten vi förutsatt skall vara fysiska faktiskt kommer gå 
att genomföra digitalt. Intressant framtid. 
 
Extra kul var att vi hade besök av Annie Lööf, som under en och samma lördag han besöka 
distriktsstämmorna för Halland, Blekinge och Västerbotten samt Centerstudenters rikskonferens. 
 

 
 
Knycker Ulf Erikssons FB-inlägg för att illustrera stämman 



 

 
Umeå kommun gör superresultat pga. pandemin! 
Ja så märkligt är det, den pågående pandemin kombinerat med alla krispaket och satsningar gör att 
kommunen gör ett otroligt stort ekonomiskt överskott. Om vi bara tittar på kommunen och lämnar 
bolagen åt sidan så är Umeå kommuns resultat ingår med 361 mnkr för 2020, vilket är nästan 300 
miljoner bättre än budgetens 77 miljoner! 
 
Detta trots att det inte tagits ut någon utdelning på från Umeå kommunföretag på 60 mnkr. 
 
Nu är det väldigt bra att kommunen gör ett bra resultat och att vi därigenom kan stoppa in mer 
pengar i det som heter resultatutjämningsreserv. Väldigt förenklat den pengapåse för oförutsedda 
utgifter som kommunen har och som jag tror kommer behövas om några år då årets pengaregn från 
regering och riksdag knappast kan fortsätta och prognoserna för 2023 inte ser så roliga ut. 
 
Visste du förresten att riksdagen antog 12 extra ändringsbudgetar med olika former av krispaket 
kopplat till Coronapandemin? 
 
 
Ett kort inlägg om sommartid! 
 
 

 
 



 

Mötesplats Stöcke äntligen på gång. 
 
Förra veckan var jag inbjuden till byggplatsen för mötesplats Stöcke kul att detta projekt äntligen är i 
gång, Västerbottningen hade en fin artikel, som tyvärr inte ligger på nätet. 
 
Bill du veta mer om projektet kolla här: http://stockebygden.se/ 
 

 
 
 
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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