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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Att misstro eller inte misstro, det är frågan? 
Ingen har väl kunnat missa de senaste dagarnas turbulens kring den misstroendeförklaring som 
riktats emot regeringen och där det kommer att röstas nu på måndag. 
 
Hur kunde det bli så här?? En klok riksdagsledamot, Anders Åkesson från Kalmar förklarade det idag 
som att det är ungefär som när första världskriget inleddes, ett antal små steg och incidenter som 
slutligen göt att stubintråden är tänd. 
I detta falla handlar det om att både V och M bägge stått och gafflat om att de kan tänka sig att fälla 
regeringen när som helst. 
(Påminner om småkillar som bråkar om vem som vågar hoppa från trampolinen, och nu står de där 
och måste hoppa fast ingen egentligen vill!) 
 
Centerpartiets ingångar i frågan är ganska enkla: 

• Januariavtalet är en förutsättning för den regering vi har, alltså skall det hållas. 

• Fri hyressättning i nyproduktion är ett sätt att öka nyproduktionen av bostäder. 

• Detta är INTE samma sak som marknadshyror! 

• Det V gör nu är att man vill minska produktionen av hyreslägenheter. 

• C är inte ansvariga för att skicka ut Sverige i ett politiskt kaos, frågan om hur man tänkt sig att 
Sverige skall regeras framöver bör ställas till M, Kd, V och Sd som bara är överens om en sak: 
Att rikta misstroende mot regeringen. (M och Kd är ju för förslaget om fri hyressättning, V 
och Sd emot) 

• Det är verkligen att bruka våld på misstroendeinstrumentet att använda det för att fälla en 
regering baserat på vad som står i en utredning. Alla vi som varit med ett tag vet ju att den 
skall gå på remiss innan den ev. utmynnar i en proposition som ofta kan se väldigt 
annorlunda ut än det första utredningsförslaget! 

 
Om det blir misstroende på måndag, så är det fortfarande långt till ett ev. Extraval (OBS det heter 
Extraval inte Nyval). 
Statsministern har en vecka på sig från omröstningen innan han antingen utlyse Extraval eller låter 
Talmannen undersöka möjligheterna att man bildar en annan regering.  
 
För den som vill veta bättre vad sakförslaget handlar om så läs gärna vad Ola Johansson skriver på 
Centerpartiets hemsida   
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-06-04-bostadskoerna-maste-minska


 

 
Här kan du läsa vad Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson säger 

 

Vågar man ropa ”Äntligen!”? 

 

 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-06-04-bostadskoerna-maste-minska


 

I vilket fall så är det ju underbart om det skulle vara så att frågan om Holmötrafiken kanske 

kan få en lösning, i förra veckan gick det iväg ännu ett brev från kommunen i frågan och det 

verkar som att Eneroth tar frågan på allvar denna gång, men vi ropar inte hej ännu! Mer finns 

att läsa i VK. 

Viktigt att man håller Kulturen fri och oberoende 
 

 
Det blir vanligare och vanligare att man försöker styra kulturens innehåll, Per Lodenius presenterar 
Centerpartiets sex förslag för att säkerställa kulturens oberoende! 
 

Budgetfullmäktige på måndag 
På måndag är det åter dags för ett maratonmöte med kommunfullmäktige då budgeten för 2022 ska 
debatteras och antas. För den som önskar följa sammanträdet kommer det att sändas i kommunens 
kanaler som vanligt, bland annat på följande sida: 
https://www.umea.se/kommunochpolitik/organisation/kommunfullmaktige/webbtvljud.4.5bc0956b
1719ab0ae7f18b.html 
 
Vill du läsa Centerpartiets budgetförslag finns det såklart att tillgå bland handlingarna (som också 
finns på länken ovan) eller direkt på följande länk: 
https://www.centerpartiet.se/lokal/vasterbotten/umea/startsida/nyheter/nyheter/2021-06-02-
budget-2022-frihet-i-fokus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vk.se/2021-06-16/ministern-samlar-till-krismote-om-holmons-framtid
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Swedbank tänker nytt och tänjer på gränserna! 
 

 
 
 
Tydligen har Swedbank tre kontor i Umeå varav ett ligger i Angered!! 
(Jag trodde Angered låg i Göteborg, men man lär sig något nytt varje dag!) 
 
 
Trevlig helg! 
 
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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