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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
Så summerar vi en vecka där det verkligen känns att sommaren lider mot sitt slut, och att hösten 
nalkas. Här i kommunen är skolstarterna nu avklarade och det verkar ha fungerat bra. För att minska 
risken för smittspridning så är vintertidtabellen för busstrafiken tidigarelagd en månad, och man 
kommer låta åk. 2 och 3 på gymnasiet turas om med hemundervisning varannan vecka för att minska 
trängseln på gymnasieskolorna. 
 
Det har även börjat komma en del ekonomiska prognoser för 2020 och där är det så märkligt så att 
det mesta tyder på att kommunens resultat för 2020 blir 50-80 miljoner bättre än budget. Detta då 
statens olika krispaket mer än väl kompenserar för de bortfallande skatteintäkterna. Exempelvis så 
innebär det slopade sjuklöneansvaret att kommunens sjuklönekostnad minskar med 11-14 miljoner 
per månad. Men nu är merparten av alla krisåtgärder ju endast sådana som gäller under 2020 så det 
löser inte utmaningarna för 2021. För blickar vi fram emot 2021 så är det verkligen röda siffror som 
gäller. 

 
Centerpartiet nationellt 
Denna vecka har det verkligen 
sprutat ut budgetutspel från 
alla partier, vi har valt att 
framförallt haka på ett utspel 
från LRF om att värna och 
stötta landsbygden och 
jordbruket. 
 

 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-08-23-c-vill-satsa-
over-20-miljarder-pa-landsbygden 
 
Årets budgetförhandlingar kommer bli en spännande historia, det är ju ovant att de 
budgetsammarbetande partierna går ut på detta sätt och offentliggör sina krav i förväg. Torde göra 
att saker låses mer än de låses upp. I vilket fall så blir det spännande. 
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Annie är tillbaka 
 

 
Efter välförtjänt föräldraledighet så är Annie nu tillbaka på scenen, med sitt sommartal. Detta blir i år 
ett digitalt event, men tanken är att försöka få maximal spridning på det. Så gå in på 
Facebookeventet och skriv att du skall delta, och bjud in vänner och bekanta.  
 
I samband med Annies tal så drar vi igång en kampanj, både i tryckt och digital media, som 
förhoppningsvis kommer att märkas! 
 
Nästa vecka blir intressant med bland annat ett reducerat kommunfullmäktige på måndag, 
återkommer om en vecka med bland annat information från det. 
 
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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