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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Ett lite sent veckobrev som egentligen skulle kommit ut i fredags eftermiddag kommer nu ut 
måndagsmorgon denna vecka. 
 
Välkommen åter efter en sommar som vi väl alla kommer att minnas. Märkligt väder med en fin start 
och en fin avslutning, men ett kallt och blött läge i mitten. Sedan har ju sommaren varit väldigt 
sparsmakad på större evenemang detta på grund av Coronapandemin som lagt en sordin över det 
mesta tyvärr. 
 
För egen del så har mycket av sommaren spenderats på cykeln, jag och Katrine lastade tält och 
sovsäck och cyklade till Lycksele via Granö. Det är ju bara att erkänna att Västerbotten är vackert och 
att det finns många guldkorn här nära som vi inte har koll på. Inte minst Granö Beckasin är en verkligt 
riktig guldklimp! 
 
Coronaläget i kommunen 
Här händer inget nytt, verksamheterna tickar på utan större problem. Allt går förvisso på sparlåga, 
men verksamheterna fungerar bra. Vi har inte haft några större problem under sommaren, utan det 
har fungerat bra. Men nu kommer ju den verkliga utmaningen med återstart av skola och 
arbetsplatser, det som beslutats om här i Umeå som är pandemirelaterat är ju att åk. 2 och 3 i 
gymnasiet kommer växla att vara på plats i skolan varannan vecka. Att kollektivtrafiken övergår till 
vintertidtabell redan nu (alltså tätare turer) samt att kommunen förordar distansarbete för de 
medarbetare som kan göra så. 
 
 
Umeå kommun i övrigt 
Den stora utmaningen nu i höst är ju att vi skall starta upp verksamheterna och att förvaltningarnas 
verksamhetsplaner skall fram innan vi har en budget för 2021. Detta kommer bli väldigt komplext, 
och med de senaste rubrikerna man läser så kan det bli oerhört komplicerat. Exempelvis så larmar ju 
SVT om att det kanske inte blir något 2021, nu är det ju inte Läkemedelsverket som styr över 
tideräkningen i Sverige, är faktiskt osäker på vilken myndighet som ansvarar för det så det kanske 
ligger något i de resonemang som dyker upp ibland om att vi översvämmas av ”Fake News”. 
 

 
 

Läkemedelsverket skeptiska inför 
framtiden! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Centerpartiet och våra förslag 
På nationell nivå så pågår just nu postfäktningar mellan januaripartierna kring vad kommande budget 
skall innehålla. Vi är givetvis i ett väldigt svårt läge, med en pågående pandemi som ännu så länge 
inte verkar ha något stopp. De flesta av de krisåtgärder som beslutats av regeringen tar slut under 
hösten, eller vid årsskiftet, och det kommer givetvis komma mer i höstbudgeten. 
Men exakt vad som kommer att finnas med är för tidigt att säga, men det är klart att höstbudgeten 
kommer innehålla åtgärder för att motverka arbetslöshet, samt stötta upp kommuner och regioner. 

 
Här är några av de inspel som C kommit med i detta arbete. 
Som för oss mycket handlar om att säkra upp att de mindre 
företagen överlever framöver. 
 
Två till fem miljarder för egenföretagare som tappat pga. 
Coronakrisen. 
 
https://www.di.se/nyheter/centerns-besked-miljardpaket-till-
egenforetagare-inom-nagon-
vecka/?loggedin=true&fbclid=IwAR1sTnfP1F1JK5P1jndsXsO-
MjHpfFYYmFoI8DqZz42yNcO0mR6sDqOiacU 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-08-12-nu-utvidgas-
rut-avdraget 
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https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-08-17-sankt-skatt-pa-
biodrivmedel-ger-okad-produktion 
 
 
 
Sköt om er så hörs vi om en vecka! 
 
Hälsningar 
 
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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