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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Ja då var sommaren här! 
Som alltid så är våren kort här i norr, i år tror jag den var en tisdag och nu är sommaren här. Och en 
sommar som kommer samtidigt som snabbt minskande smittotal och ökande vaccintal så detta 
känns ju väldigt bra ur ett pandemiperspektiv. 
 
Centerpartiets kommunbudget presenterad. 
 
Om två veckor har vi budgetfullmäktige, Centerpartiets budgetalternativ finns att läsa HÄR på vår 
hemsida. 
 

Från Hemsidan: 

”Fokus på frihetsreformer när vi igår presenterade vårt budgetförslag inför 2022 med tillhörande 

uppdrag. 

Säkra skolor på landsbygden 

Under den närmaste tioårsperioden kommer elevantalet i låg- och mellanstadiet att öka med 1500 - 

2000 i Umeå. Detta kräver en utökad skolkapacitet i hela kommunen. Effekten av ett ökat elevantal 

på landsbygden får inte bli att eleverna från landsbygden bussas in till stan. 

- Närhetsprincipen måste vara grundläggande för vilken skola du går i, och väljer man att bosätta sig 

på landsbygden gör man det ofta med avsikten att erbjuda sina barn den miljö som en 

landsbygdsskola kan erbjuda, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet Umeå. 

Därför ger Centerpartiet ett uppdrag till Tekniska nämnden och För- och grundskolenämnden att 

utreda kommande behov av utökad elevkapacitet på berörda landsbygdsskolor, i första hand 

Brännland, Kasamark och Stöcke skolor, samt en omformulerad närhetsprincip. 

En äldreomsorg med respekt för individen 

Det är inte bara ett växande elevantal som är en viktig utmaning för framtiden, vi ser även att 

gruppen äldre-äldre är snabbt ökande. Centerpartiet vill ha en äldreomsorg som är grundad på 

respekt för individen och håller god kvalitet vad gäller såväl kompetens och bemanning som 

verksamhet och organisation. Även utlandsfödda ska ha tillgång till personal som kan språket. 

- För oss är det också viktigt att man även som äldre ges möjlighet att välja olika utförare. Därför vill 

vi att en rejäl kartläggning av civilsamhällets betydelse för äldreomsorgen i Umeå kommun 

genomförs, och att stödet till Frivilligcentralen samt övriga föreningar som arbetar med 

volontärsarbete gentemot gruppen äldre bibehålls eller utökas, säger Larsson. 

https://www.centerpartiet.se/download/18.230325c1799c009e6a1f05/1622641652375/Final%20Centerpartiet%20Budget%20Ume%C3%A5%20kommun%202022.pdf


 
Återuppta arbetet med den pausade VA-strategin 

Under de senaste åren har intresset för att bosätta sig på landsbygden utanför Umeå tätort växt, 

något som snabbats på under det senaste årets pandemi med ökad möjlighet till distansarbete. Detta 

sammanvägt ställer krav på en förbättrad planeringskapacitet i hela kommunen. 

Senaste SCB en verkligt glad nyhet för Centerpartiet 9,5%!! 

 

 

Men innan vi jublar för mycket vill 
jag börja med att påpeka för alla att 
en mätning är en mätning! 
 
Och att ännu har ingen röstat! 



 

Idag presenterades utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, en del av 

Januariöverenskommelsen och utredningen överlämnades till regeringen. 

 

 
 
Här kan du läsa vadCenterpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson sägerHär är 
utredningen på regeringens hemsida 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-06-04-bostadskoerna-maste-minska
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/utredning-foreslar-en-ny-lag-om-fri-hyressattning-vid-nyproduktion-av-bostader/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/utredning-foreslar-en-ny-lag-om-fri-hyressattning-vid-nyproduktion-av-bostader/


 

 

 



 

Det finns många skäl till att man  kan ifrågasätta detta med vattenskotrar, här kom en till! 

Senaste inköpet 

 

Varför fanns det inte vattenballongspumpar när jag var liten? Spelar ingen roll, blev ett köp! 
 
Trevlig helg! 
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 
 

 
Tel: 070-682 17 19 
Mattias.larsson@umea.se 

mailto: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 

https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html

