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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Corona Corona Corona 
Säger inte mer än så men vi noterar väl alla den snabbt ökande smittspridningen vi ser i Umeå och 
Västerbotten, mycket tyder på att vi kommer få regionala restriktioner nästa vecka, väljer att 
åskådliggöra ökningen med denna bild från VK. 
 

 
 
Jag har själv roat mig med att räkna på antalet smittade per vecka och då blir siffrorna dessa: 
 

Vecka Smittade 

41 56 

42 42 

43 99 

44 247 

45 354 

 46   

Siffrorna för Vecka 45 är till och med torsdag. 
Så det är nog bara att tvätta händerna noga och hålla avstånd. 
 
Pandemin och ekonomin 
Tyvärr så verkar det som att vi har en otrevlig konjunkturutveckling, lite siffror: 
 
Umeå 
· I september var antalet öppet arbetslösa och sökande i program 4513 i Umeå, enligt 
Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 6,8% av befolkningen i arbetskraften, och är en ökning med 1194 
(36%) jämfört med samma tidpunkt året innan.  
I riket har antalet aktiebolag som gått i konkurs och drabbade anställda ökat med 409 respektive 
4042 jämfört med 2019, till 4985 företag respektive 19574 anställda under 2020 t.o.m. september. 
 



 

· I september fick 1473 personer i Umeå arbetslöshetsersättning utbetald. Det är 540 (57,9%) fler än 
under samma period förra året. Motsvarande ökning i riket är 55465 (57,9%), till 151292.  
 
Västerbottens län 
· Enligt Arbetsförmedlingen har 1055 personer varslats i Västerbottens län fr.o.m. mars t.o.m. 
september 2020, vilket motsvarar 0,8% av befolkningen i arbetskraften i länet. Antalet varsel är 344 
(48,4%) fler än under samma period förra året  
 
- I riket har antalet varsel fr.o.m. mars t.o.m. september 2020 ökat med 78936 (333,1%) jämfört med 
2019, till 102636 vilket motsvarar 2% av befolkningen i arbetskraften. 
 
· Enligt Tillväxtverket var antalet gästnätter i Västerbottens län under augusti 162141 stycken. Det är 
50918 (23,9%) färre än under samma period förra året. Motsvarande minskning i riket var 2988224 
(33,7%), till 5889823 under augusti 2020. 
 
· Till och från Västerbottens län flög 22323 passagerare under september enligt Swedavia. Det är 
65674 (74,6%) färre än under samma månad förra året.  
 
Sammantaget är detta lite data som på olika sätt visar att det rör på sig, men kanske inte alltid åt rätt 
håll. Men det gör samtidigt att jag blir mer och mer säker på att de prioriteringar vi hade med i vår 
budget för att motverka arbetslösheten var helt korrekta. 
 
Omsättningsstöd även för enskilda företag 
Med den senaste varianten av omsättningsstöd så kan alla företagare nu få stöd som förhoppningsvis 
kompenserar för delar av det omsättningstapp som Coronan kan ha gett. 
 

 
 
Riktigt så svårt som Petter Bergner skriver i sin krönika är det inte att leda Centerpartister, och det är 
inte så dramatiskt, men vi har valt att markera att vi är ett självständigt parti som dristar oss att själva 
definiera våra åsikter. 



 

 
Petters krönika: https://www.vk.se/2020-11-05/bergner-svart-att-leda-centerpartister 
Vår debattartikel: https://www.vk.se/2020-11-02/replik-visst-behover-umea-ett-nytt-ledarskap 
 
 
Dock är det fel i bildtexten, Bamse är Centerpartist han var faktiskt med i Annies Instagramflöde 
under valrörelsen då han låg i valstugan! 
 
 
 
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 

https://www.vk.se/2020-11-05/bergner-svart-att-leda-centerpartister
https://www.vk.se/2020-11-02/replik-visst-behover-umea-ett-nytt-ledarskap
mailto:Mattias.larsson@umea.se
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html

