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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Åter efter sommaren 
Så var sommaren över och vi är åter efter en förhoppningsvis härlig sommar. Jag hade dessutom 
gärna skrivit att det dessutom verkar som att vi lyckats bemästra pandemin, men vi kanske skall vara 
lite aktsamma med att ropa hej redan….. 
 

 
 
Men det är väl bara att fortsätta att hålla i och hålla ut och hoppas att vaccinationerna gör sitt. 
 

Regeringskrisen vad hände egentligen?? 
 
Det var ju minst sagt turbulent under försommaren, här kommer en resumé av skeendet tagen från 
Connect, där det finns mer att läsa för den som önskar: 
https://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/innehall/organisationsstod/informationomregerin
gsfragan.4.126752b717a0829f0492bc3.html 
 

 

Misstroendeförklaring utlyste regeringskrisen 

Regeringskrisen utlystes av V som tillsammans med Sd, M och Kd som röstade för misstroende mot 

statsministern, trots att man inte hade ett eget alternativ. Det var en historisk omröstning när V, M 

och KD röstade för den misstroendeförklaring som lagts fram av SD. Detta gjorde att regeringen 

måste avgå. 

Centerpartiets huvudlinje var att efter regeringskrisen fortsätta samarbetet mellan C, L, S och MP 

genom ett förnyat Januariavtal. Men krisen förvärrades av Liberalerna, som snabbt lämnade JA-

samarbetet för att istället vilja samverka med SD, M och KD. 

https://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/innehall/organisationsstod/informationomregeringsfragan.4.126752b717a0829f0492bc3.html
https://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/innehall/organisationsstod/informationomregeringsfragan.4.126752b717a0829f0492bc3.html


 
Talmannen utsåg Ulf Kristersson till sonderingsperson för en ny regering. Men Ulf Kristersson avbröt 

sitt sonderingsuppdrag i förtid, efter bara ett och ett halvt dygn. Under sitt uppdrag tog han inte 

någon kontakt med Annie Lööf och Centerpartiet. Istället ägnades tiden åt samtal mellan M, SD, KD 

och L, som dock inte har tillräckligt med mandat i riksdagen för att kunna bilda regering. 

Centerpartiet tar ansvar för Sverige 

Centerpartiet är ett av de partier som har tagit störst ansvar för Sverige under de senaste 

decennierna. Under tio av de femton senaste åren har Centerpartiet burit ansvar, dels genom i 

Alliansregeringen med M, KD och L eller som en del av Januariavtalet med S, L, och MP. 

Genom vårt ansvarstagande har vi kunnat få fram ett stort antal beslut och reformer som har varit 

viktiga för Sverige. Det handlar om att förbättra för människor att kunna bo, leva och arbeta i hela 

landet. Vi har kunnat sänka de klimatfarliga utsläppen och bidragit till en rekordsnabb utbyggnad av 

den förnybara energin. Åtgärder har genomförts för att människor i utanförskap snabbare ska kunna 

få sitt första jobb. 

Vi har visat att det går att det går att sänka skatterna rejält, inte minst för människor med låga 

inkomster, samtidigt som vi satsat stora resurser på att stärka välfärden. Under det senaste året har 

vi drivit fram omfattande ett stöd till människor, företag, jobb och vård som drabbats hårt av 

pandemin. 

Sverige behöver samarbete i mitten 

Det politiska läget i Sverige har tyvärr blivit alltmer polariserat, där flera partier banar väg för ett stort 

inflytande för ytterkantspartierna SD och V. Detta är en olycklig utveckling. 

Den som påstår att Centerpartiet säger nej till samarbete med Moderaterna eller andra borgerliga 

partier har fel. Det som vi motsätter oss är ett samarbete som ger Sverigedemokraterna makt över 

hur Sverige styrs, och som gör andra partier direkt beroende av SD. 

Centerpartiet är ett självständigt, liberalt parti som arbetar för ett samarbete i mitten av svensk 

politik. Vi är öppna för samarbete med 6 av riksdagens 8 partier. Centerpartiet, Moderaterna, 

Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans nära 260 av de 

349 mandaten i riksdagen. Det bästa för Sverige är om en regering kunde bildas genom ett 

samarbete på denna grund. 

Vi beklagar att ett sådant i nuläget avvisas av andra partier. Det gör att de lösningar som är möjliga 

inte blir lika stabila och långsiktiga. Men vi kommer att fortsätta att driva på för ett samarbete i 

mitten. 



 
Ett konstruktivt oppositionsparti 

Nu går Centerpartiet i konstruktiv opposition. Vi kommer att lägga fram vår egen budget i riksdagen i 

höst. Centerpartiet kan agera friare i Riksdagen kommande år och därmed kunna göra fler 

uppgörelser både med Moderaterna, andra allianspartier och med nuvarande regeringspartier, i syfte 

att förbättra Sverige ytterligare. 

Centerpartiet har en självständig unik position i mitten av svensk politik. Vi är nu det enda borgerliga 

parti som inte gör oss beroende av eller samarbetar med Sverigedemokraterna. Centerpartiet 

kommer inte att budgetförhandla med Vänsterpartiet, eller bidra till att en budget som är förhandlad 

med Vänsterpartiet går igenom riksdagen. 

Vi ska nu fokusera på den politik vi vill driva, de sakfrågor vi vill ha fram och de värderingar vi står för. 

Det är viktigt att bidra till en god och mer sansad ton i den politiska debatten. Gemensamt behöver vi 

vårda relationerna till företrädare för andra partier, inte minst andra allianspartier. 

Dessutom ska vi i Centerpartiet arbeta för ett framgångsrikt valresultat 2022. Vi ska gå till val som en 

självständig, liberal kraft som söker samarbeten i mitten och är öppna för samarbete med såväl 

Socialdemokraterna som Moderaterna. 

Onsdagen 7 juli hölls statsministeromröstning i riksdagen. Stefan Löfven var föreslagen av 

talmannen, och då mindre än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot honom. Han kan 

därmed bilda en ny regering. 

Centerpartiets ledamöter lade ner sina röster i omröstningen, röstade gult. 

Partistyrelsen, riksdagsgruppen och förtroenderådet hade innan omröstningen diskuterat denna 

fråga och beslutat att lägga ned rösterna under förutsättning att ett antal viktiga reformer ifrån 

Januariavtalet fullföljs. Det handlar om viktiga reformer för landsbygden, äganderätten och 

arbetsmarknaden. Stefan Löfven har utlovat att dessa reformer ska genomföras. 

Centerpartiet kommer att lämna budgetsamarbetet med regeringen eftersom Liberalerna har lämnat 

Januariavtalet. Centerpartiet kommer nu att gå i konstruktiv opposition, och att lagga fram en egen 

budget i riksdagen. Centerpartiet kommer inte att budgetförhandla med Vänsterpartiet. 

Vad kan man göra? Valmatematiken styr. 

Haken är ju mandatställningen i Riksdagen, men det står alla fritt att pussla fram sitt eget 

regeringsalternativ:  



 

 
 
 

 

 

Regeringskrisen ställde in mötet 

 

 

Eftersom regeringen fälldes dagen innan detta möte var planerat så blev det inställt. Har 

förstått att det planeras ett nytt i höst. 



 
Har jag tappat bort min Ipad? 
 
Denna smått filosofiska tanke har jag fått sedan jag av misstag råkat placera min Ipad i en container 
för energiåtervinning uppe på Klockarbäckens ÅVC. Jag vet i att den ligger i en av sex gröna 
containers, och via funktionen ”Hitta min Iphone” så kan jag se var den är. 
(Nedanför kan man se min telefon och den gamla ipaden hemma). Men å andra sidan så är det svårt 
att använda Ipaden då den ligger i en container….   
Så jag kanske måste erkänna den som förlorad men kanske inte borttappad. 
 

 
 
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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