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Veckan som gått, gruppledaren informerar 

Hej på er och god fortsättning! 

Så är vi inne på ett nytt år och inne på det andra året i mandatperioden. För att få upp 

informationsflödet i partiet lite mer så kommer jag börja skicka ut ett veckobrev där jag reflekterar 

lite över vad som hänt under veckan och informerar. Det jag skriver kommer givetvis vara 

centerpartistiskt, men inte hemligt på något sätt så det går utmärkt att skicka det vidare eller berätta 

för vänner och kollegor. 

Detta år kommer vi gå lite hårdare in på att försöka göra centerpolitik i nämnderna, nu har första 

året gått och alla är förhoppningsvis varma i kläderna i sina nämnder och nu är det dags att påverka 

och synas! 

Denna vecka har vi haft KS-utskott inte så många ärenden men två saker av intresse: 

1. Bokslut 2019. 

Det har rätat upp sig med ekonomin, de flesta nämnder har gjort ett storartat arbete under 

hösten och de preliminära siffrorna efter november tyder på ett resultat på ungefär +150 

miljoner vilket är 75 miljoner bättre än budget. Merparten av överskottet beror på betydligt 

högre intäkter för råkraften. 

 

2. Stationslägen i Sävar 

Planeringen av Norrbotniabanan fortsätter och nästa grej på agendan är stationsläget i Sävar 

samhälle. Det är nu kvar tre alternativ till placering. Hanna Jonsson och Isabella Forsgren 

kommer på nästa gruppmöte för att informera oss. 

 

Veckan har avslutats med två dagars partistyrelse där vi tittat på partiets långsiktiga strategier 

framåt. Hur skall vi agera och hur vill i uppfattas i den nya politiska kontexten som finns i samhället. 

Väldigt spännande och intressanta dagar, och vi kommer att göra samma sak lokalt i Umeå i samband 

med den utbildningsdag för våra förtroendevalda som vi kommer genomföra under februari. 

”Hur vill vi att Centerpartiet skall uppfattas i Umeåpolitiken, och hur gör vi för att komma dit?” 

 

Den som har hängt med i svängarna har sett att Lars Weinehall har rekryterat en ny VD till Fores. Det 

blev den F.d. Statssekreteraren Ulrika Schenstöm som får jobbet. Spännande och kul! 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ulrica-schenstroem-ny-vd-foer-den-groena-och-

liberala-tankesmedjan-fores-2958789 

Vidare så ordnar Fores ett intressant seminarium i Umeå den 10/2 om den smarta staden. 

Anmälan finns här: 

https://fores.se/kalendarium/ 

 

Ha en trevlig helg och på återhörande 

Mattias 
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