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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Coronaläget - lokalt 
Detta börjar kännas som en ren repetition, men tittar man på kommunen och dess verksamheter så 
fungerar allting relativt bra. Vi har problem med personalförsörjningen på vissa ställen, och det råder 
viss brist på skyddsmateriel men det fungerar. 
 
Vi har heller inte drabbats av någon accelererande smittspridning, utan det verkar som att läget 
fortfarande är under kontroll, vad gäller det ekonomiska så ser prognoserna dystrare ut. Men jag 
återkommer nästa fredag då vi har haft budgetberedning. 
 
Det akuta problemet för kommunen är att vissa av bolagen blöder ekonomiskt, exempelvis UPAB och 
Wasaline. Men våra kommunala bolags bekymmer är ju en västanfläkt jämfört med läget för 
företagen i kommunen, här arbetar man lite efter principen ”verka utan att synas” och 
Näringslivsservice arbetar jättetight tillsammans med Företagarna med flera för att på olika sätt 
stötta de företag som har akuta ekonomiska problem. 
 
Följ gärna näringslivsservice på Facebook för att följa arbetet: 
https://www.facebook.com/umeanaringsliv/ 
 
Coronaläget - nationellt 
Nationellt så fortsätter ju arbetet med att hantera pandemin på olika sätt, både smittskydd och 
sjukhuskapacitet byggs ut och olika krispaket kommer rullandes. I veckan så släpptes 
vårändringsbudgeten, den är (tyvärr) historiskt stor denna gång. 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-04-15-historiskt-stor-
varbudget-presenterad 
 
Förutom alla Coronakopplade krispaket, så innehåller VÅP-en bland annat en välkommen 
Centersatsning och det är utökat stöd för solceller, något som Rickard Nordin presenterade: 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-04-15-200-miljoner-i-
okat-solcellsstod 
 
Samtidigt så måste sjukvården rustas upp så den blir än mer robust och klarar av ytterligare 
utmaningar framöver. Så nu i veckan realiserades ett gammalt krav från Centerpartiet, nämligen den 
om en fast läkarkontakt. Viktigt för att säkerställa att vården blir mer patientorienterad, och fungerar 
bättre framöver. 
https://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet-vasterbotten/news/fast-laekarkontakt-viktigt-i-
vaarden-400126?utm_campaign=send_list 
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V 75 på Umåker 
I helgen är det årets travhändelse på Umåker 
V75. Tävlingarna genomförs utan publik tyvärr så 
jag har inte möjlighet att vara på plats som jag 
hade velat. Men för er som inte är 
travintresserade så ges ju en unik möjlighet att 
slippa gå på trav genom detta. Loppen sänds som 
vanligt på TV4 och TV12 och kolla gärna i första 

sväng där finns vår skylt       
 

 
 
Jag frågade på Facebook om det var någon som 
inte ville följa med på V75, responsen var enorm 

      
 

 
 
 
 
 

 
Deltagande i nämndsmöten på distans 
Det har uppstått en liten debatt i kommunen om detta med att delta på distans, vi har 
gruppledarträff på tisdag och då kommer jag och Sven-Olov att ta upp detta. Som det är nu tycker vi 
att några nämnder agerar lite fantasilöst. Men vi hoppas på bättring. 
 

På återhörande nästa vecka       Tag nu vara på det vackra vårvädret och njut. 
 
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 
 

mailto:Mattias.larsson@umea.se
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html

