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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Veckorna trummar på i oförminskad takt och nu är vi väl mitt i hösten. Dags att plocka in 
trädgårdsmöblerna och ta fram sparken. Denna helg skulle vi firat Centerpartiets 110 års jubileum, 
det är nämligen 110 år sedan Carl Berglund hade sitt upprop i tidningen Landsbygden under rubriken 
”Bröder låtom oss enas!” 
 

 
 
Det enskilda tillfälle som brukar anges som Centerpartiets födelse. Nu tvingas vi ju på grund av 
pandemiskäl förändra 110 års jubileet, men det innebär ju inte att det inte kommer 
uppmärksammas. Så bland annat så kommer det komma ut en jubileumsbok som kompletterar den 
100 årsbok som gavs ut för 10 år sedan. 
Det finns bra info om partiets första 100 år för den intresserade på hemsidan: 
https://www.centerpartiet.se/vart-parti/historia 
 
Budget 2021 ”En sjujäkla satsning på välfärden!” 
Som statsminister Stefan Löfven sade när han presenterade delar av satsningarna riktade till 
kommuner och regioner på en presskonferens tillsammans med Annie Lööf, det som då 
presenterades var då bara delar av budgeten för 2021. Nu är hela budgeten presenterad och den 
innehåller sammantaget 105 miljarder i satsningar för 2021 och 85 miljarder i ytterligare satsningar 
för 2022.  
Finns mer att läsa på: https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-
2020/2020-09-21-nu-sanker-vi-skatten-och-satsar-pa-valfarden---samtidigt 
 
Det är inte alldeles enkelt att förstå hur mycket pengar en miljard är, ännu svårare är det att förstå 
hur mycket pengar 105 miljarder är, men om jag får komma med ett exempel: 
 
Lek med tanken att du vinner högsta vinsten på en enarmad bandit. 
Då bestämmer vi oss för att det tar 14 dagar för maskinen att mata ut en miljon i enkronor. 
Då skulle det ta 38 år för samma maskin att mata ut en miljard, om det vore högsta vinsten! 
 
Så när statsbudgeten innehåller 105 miljarder i satsningar så är det oerhört mycket pengar. Som 
jämförelse så hade den största budgeten under alliansåren 32 miljarder i satsningar.  
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https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-09-21-nu-sanker-vi-skatten-och-satsar-pa-valfarden---samtidigt


 

Smittspridningen ökar! 
Redan nya restriktioner från Finlands sida. Förra helgen gladdes jag åt att reserestriktionerna mellan 
Sverige och Finland var på väg att lätta och i lördags körde Wasaline första ”vanliga” turen för i höst. 
Men igår kom beskedet om att Finland nu återigen skärper restriktionerna för resor. 
Vi har ju nu en svagt ökande smittspridning i de flesta länder i västeuropa vilekt är en bra påminnelse 
om att pandemin absolut inte är över.  
 
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/24/slut-pa-fritt-resande-till-sverige-och-estland-regeringen-
skarper 
 
Även i Umeå har smittspridningen ökat om än från låga nivåer och kommunen har påmint om vikten 
av att fortsätta med hemarbete och social distansering så långt det är möjligt. 
 
Kommunfullmäktige på måndag 
På måndag har vi kommunfullmäktige som genomförs med minskat antal ledamöter och förkortad 
tid. Inga direkt spännande ärenden tyvärr. Vill ni kolla handlingarna hittar ni dem här: 
https://www.umea.se/download/18.2df158931748f55ad6a5241/1601031482639/KF_2020-09-
28_m%C3%B6tesbok.pdf 
 
 
 
 
Hälsningar och på återhörande nästa vecka! 
 
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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