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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Denna vecka inleddes med ett bantat kommunfullmäktige. Det börjar bli alltmer tydligt att modellen 
med krympta sammanträden både till antal deltagare och längden på sammanträdena fungerar 
under en kortare tid men nu måste vi hitta modeller för att klara av en med ordentlig och djupare 
politisk debatt. Planen är att kommunfullmäktige i oktober som skall innehålla budget för 2021 skall 
genomföras med hela fullmäktige på plats på smittsäkert sätt. 
 
Själv har jag dragits med en fruktansvärd hosta i veckan, vilket gjorde att jag tog ett Coronatest i 
onsdags, fungerade väldigt bra och efter 1,5 dygn kom svaret i ett mail. Hade tur och var inte 
smittad, men det var skoj att se hur enkelt det går att testa sig. 
 
Krisstöden kan göra 2020 till ett kommunalt rekordår 
I den märkliga ekonomiska värld som skapats efter pandemin så har de stora mängderna ekonomiskt 
stöd gjort att flertalet av Sveriges kommuner kommer gå mot mycket goda ekonomiska resultat. 
   
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/krisstoden-kan-ge-kommunalt-kanonar-33361 
De samlade statliga insatserna uppgår nu till mer än 200 miljarder kronor hittills under 2020.  
 
Om bara någon vecka så kommer höstbudgeten att presenteras, det viktiga i den blir hur mycket av 
de tillfälliga åtgärderna man vidtagit under 2020 som fortsätter under 2021, annars kan det bli tufft 
då. 
 
Annies sommartal och ”Nu rivstartar vi Sverige”. 
 

 
 
I lördags gjorde Annie comeback efter föräldraledigheten och höll sitt sommartal. Då presenterade 
hon Centerpartiets idéer om hur vi skall få fart på Sveriges ekonomi i Corononakrisens spår, det finns 

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/krisstoden-kan-ge-kommunalt-kanonar-33361


 

mer att läsa om detta här: 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-08-29-annie-loof-
presenterar-nystartspaket-nu-rivstartar-vi-sverige 
 
Som en ytterligare nyhet i samband med comebacken så har Annie startat en YouTubekanal 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NJpmkXpFjNo&ab_channel=AnnieL%C3%B6%C3%B6f 
 
Gå gärna in och kolla, första avsnittet var riktigt bra! 
 
Ha en trevlig Finnkampshelg så hörs vi nästa 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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