
 

Veckobrev v. 47 2020-11-20 
 
Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Corona Corona Corona 
 
Den aktuella smittspridningen är ni säkert bekanta med, men vi kollar på lite statistik för de senaste 
veckorna förra veckan (V.45) så tar jag fram samma siffror för V46. Så kan vi enkelt jämföra.  
Vi börjar med den tämligen lättolkade grafen från VK som man byggt ut, men observera att skalan 
ändras mellan veckorna. 
 
Efter Vecka 44. 

  
Efter Vecka 45. 

 



 

Efter Vecka 46.

Källa: 
vk.se 
 
Det är samma tabell från vk.se för de senaste tre veckorna. Siffrorna stämmer inte detalj mellan 
veckorna, men man kan tydligt se några trender. 
Antalet testade ökar, antalet smittade ökar men andelen smittade av de som testas minskar. 
  
Jag har räknat på antalet smittade per vecka och då blir siffrorna dessa. 
 
 
Fredag V 45                                   Fredag V 46  Fredag V 47 
 
 

Vecka Smittade 

41 56 

42 42 

43 99 

44 247 

45 354 

   46   

   
 
 
 
(Att siffran för innevarande vecka ändras beror på att jag bara har statistiken T.o.m. Fredag så det 
kan bli justeringar under lördag/söndag) 
 
Min analys av dessa siffror är att smittspridningen är högre än någonsin i Västerbotten, men att 
ökningstakten har avtagit. Så det är långt ifrån över men det går åt rätt håll. 

Vecka Smittade 

41 56 

42 42 

43 99 

44 247 

45 638 

46 712 

47 752 

Vecka Smittade 

41 56 

42 42 

43 99 

44 247 

45 638 

46 756 



 

 
Så det är bara att hoppas att vi snart ser vikande siffror. Nu har vi ju haft en och en halv vecka med 
lokala restriktioner. Om dessa fungerar så bör antalet smittade börja vika nedåt nästa vecka. 
 
Umeå kommun och Coronan 
 
Här i kommunen så är det nu beslutat om partiell distansundervisning i gymnasieskolan samt att vi 
har ställt in Kommunfullmäktige nu i november, med ambitionerna att köra ett digitalt 
kommunfullmäktige i december. 
Vi har fått in viss smitta inom äldreomsorgen men än så länge är det hanterbart. 
 
Nationella satsningar fortsätter 
 
Den ökande smittspridningen och de därför beslutade insatserna ger ju givetvis negativa effekter för 
näringslivet, absolut ingenting som behövdes nu. Men det är nog så att detta kan bli spiken i kistan 
för många mindre företag. 
Här har Centerpartiet agerat för att rädda jobb och företag, förutom utökade och förlängda stöd till 
företag så har vi även påpekat det ohållbara med statsstödsreglerna i EU, det sätt på vilket de tolkas 
omöjliggör stöd till nystartade företag.  
De stöd som finns handlar om ersättning för inkomsttapp till företagen, men är man ett nystartat 
företag eller man byggt ut så finns det ju ingen omsättning att beräkna ersättningen på. 
 

 
 
Läs mer: https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-11-18-c-
andra-eu-regler-for-att-radda-krisande-foretag 
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Andra C-insatser i veckan: 
Förlängt krisstöd till företag: https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-
2020/2020-11-20-krisstod-till-foretag-forlangs-aret-ut 
 
Centerpartiet ligger på för att vi skall få en fungerande pandemilag: 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-11-18-stort-intresse-
for-ny-pandemilag 
 
Sedan ger ju pandemin upphov till vissa skämt som faktiskt är riktigt roliga. Som detta som 
uppskattades av min matteintresserade son! 
 

 
 

Med dessa ord skulle jag vilja önska er alla en trevlig helg som förhoppningsvis fortsätter vara 

vackert vintervit       
 
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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