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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Coronanläget 
 
Denna vecka har varit lite lugnare sakpolitiskt i kommunen, nu börjar vi i nämnderna se att 
ärendemängden minskar. Alltså att det bara är riktigt viktiga ärenden som körs fram för beslut. 
Det är sedan tidigare ändrat i nämndernas arbetsordningar för att öppna upp för deltagande på 
distans osv. så det känns som att beslutsmaskineriet kommer fungera. På samma sätt så håller 
kommunens verksamheter på att ställa om till distansarbete där så är möjligt. 
Och vi fick också besked i veckan om att kommunfullmäktige nu i April ställs in.  
 
Vad gäller verksamheterna så fungerar allt som vanligt, lite högre sjuktal än vanligt men inga större 
bekymmer. Det man också gör är att förbereda för distansundervisning på högstadiet om så skulle 
behövas. När det kommer till skolan så har vi egentligen två stora utmaningar, den ena är att 
säkerställa avgångsbetygen för niorna i grundskolan och treorna i gymnasiet. Då de ju 
förhoppningsvis skall vidare till nya studier. Och det andra är att se till att förskolan fungerar.  
 
I kommunen arbetas det nu för att hantera alla krisande företag på bästa sätt, bland annat tittar man 
nu på hur man skall kunna hjälpa dem som har problem med hyrorna. Det är inte alldeles enkelt då 
likställighetsprincipen kräver att vi behandlar alla företag lika, och några företag har kommunen eller 
kommunala bolag som hyresvärd, andra har privata hyresvärdar. 
Mer finns att läsa på kommunens hemsida. 
https://umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/foretagslotsochevenemangslots/radgivningochs
tod/informationtillforetagmedanledningavcoronavirus.4.2365ee511709905e39c18d18.html?fbclid=I
wAR11pAkFuVhgHmjG5Qhq9TJQGOmw2yDzZ6Qbx8Gu4gQz_2fy6aQc9mnsiCM 
 
Nationellt så fortsätter arbetet både med att begränsa smittans effekter, men även att stötta upp 
näringslivet. 
100 miljoner till utökad Coronaforskning: 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-04-09-miljonsatsning-
pa-coronaforskning 
 
Trafikplikt på flyget: 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-04-06-trafikplikt-
infors-vi-maste-halla-igang-flyget 
 
En grej man inte tänker på är vikten av att vi i dessa dagar håller i gång flyget. Även om nästan ingen 
flyger just nu så behövs flyget nu för att klara av viktiga och snabba transporter och för 
ambulansflygets del så är det absolut nödvändigt att flygplatserna hålls öppna. 
 
Jag och Helena Lindahl besökte Umeå airport i veckan för att träffa med flygplatschefen och höra litet 
mer om hur viktigt flyget är under den kris vi är i nu. 
Det var onekligen en spöklik känsla på flygplatsen, lite som en skola under sommarlovet. 
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 Swedavias tjänst att boka P-plats på flyget för att vara garanterad plats verkar minst sagt effektiv 
 
Vi kommer till veckan att dra igång med arbetet med kommunens budget för 2021 på allvar, lite 
oklart hur långt vi kommer att komma. Då vi dels kommer köra budgetberedningen som digitala 
möten, men också då prognoserna för ekonomin framöver är rätt så osäkra. Prognosen för 2020 
säger att vi tappar omkring 130 miljoner i skatteintäkter, men det kompenseras ännu av de extra 130 
miljonerna som kom i extra statsbidrag förra veckan. 
 
Vi kommer från Centerpartiets sida att försöka växla upp våra digitala aktiviteter, under kommande 
veckor. Bara för att vi inte kan träffas som vanligt innebär det inte att vi skall sluta träffas, så vi 
återkommer med olika former av mötestillfällen men i annan form, både för medlemmar och aktiva, 
men också riktat emot allmänheten. Vill man ägna påsken till något förkovrande kan jag tipsa om de 
digitala självstudier som C i Västra Götaland erbjuder 
 
Digitala självstudier 
Såhär i påsktider kanske ni har lite tid över? Vad passar då bättre än digitala självstudier! Eftersom 
det är dumt att uppfinna hjulet igen så tänkte jag ge er tips som Centerpartiet i Västra Götaland satt 
samman på sin hemsida – fördjupande självstudier i organisation, politik, ledarskap och 
kommunikation. Det är alltifrån länkar till TedTalks och SVT play-dokumentärer, till vidarelänkning till 
andra delar av centerwebben. Med förhoppning om att ni efter denna ledighet lärt er något nytt! De 
digitala självstudierna hittar ni här: https://www.centerpartiet.se/lokal/vastra-
gotaland/startsida/digitala-sjalvstudier 
 
Internationell utblick 
Under påsken kan det vara trevlig med lite läsning från Centerpartiets utsända praktikanter i partiets 
internationella akademi. 
Nedan hittar ni en kort sammanfattning och nedanför finns länken för att läsa de fullständiga 
rapporterna.  
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Trevlig läsning! 
 
London 
I Ludvig Hambraeus rapport kan man läsa om Storbritanniens respons till Coronavirusets påverkan på 
landets ekonomi och de nationella säkerhetsåtgärderna. Ludvig pratar om de nuvarande 
utmaningarna landet står inför, men även på längre sikt hur den ekonomiska nedgången och de 
komplexa parlamentariska konstellationer kan leda till konsekvenser i form av upprörda befolkningar 
och starka högersvängar med populistisk och extrem retorik.  
 
Bryssel  
En av brysselkansliets praktikanter, Clara Thulin, skriver om den digitala omställningen och de 
politiska åtgärder som EU-kommissionen överlägger kring. Bland annat skriver Clara om 
kommissionens stödpaket som lanserades för att stötta medlemsländerna för att främst 
säkerhetsställa tillgången till medicinsk utrustning. Under Coronakrisen sätts EU:s solidaritet och 
samarbete på sin spets och den stora frågan är hur tilltron mellan medlemsländerna kommer se ut 
den kommande tiden. 
 
Washington D.C. 
För 10 år sedan lagstadgades Obama Care och i Simon Bergboms rapport kan du läsa om 
Coronavirusets påverkan på USAs framtida sjukvårdsreformer. Att vara oförsäkrad i USA kan leda till 
ödesdigra konsekvenser och statistiskt sätt är det den tionde vanligaste dödsorsaken. Simon berättar 
även från egen erfarenhet av den amerikanska sjukvården hur han fick en räkning på 670 000 
svenska kronor efter en operation.  
 
Kapstaden 
Hampus Rydahl, som sitter i karantän i Kapstaden, skriver om Sydafrikansk politik utifrån landets 
olika partier. Det socialdemokratiska partiet ANC som har suttit vid på makten sedan Mandelas tid 
som president, det högerextrema partiet Freedom Front Plus som föreslår lagförändringar om en 
ytterligare separation mellan svarta och vita, och Democratic Alliance (Centerpartiets systerparti) 
som står inför utmaningen att behålla den vita partiledaren Steenhiusen eller välja en ännu en svart 
partiledare då i Sydafrika röstar man efter etnisk bakgrund.  
 
https://www.centerpartiet.se/lokal/internationellt/startsida/centerpartiets-internationella-
akademi/manadsrapporter- 
 

På återhörande nästa vecka       
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 
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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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