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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Aktuella pandemiläget 
 
Gör som vanligt och presenterar lite statistik över de aktuella smittläget. 
Jag har sedan en par veckor gjort en egen exceltabell, den började bra V. 42 men nu är det mindre 
skoj….. 
 

 
Min egen tabell över smittoutvecklingen i länet 
 
Tyvärr så fortsätter den att visa allt sämre siffror! Skall man hitta något positivt så är det att 
ökningstakten minskar, alltså att:  ”Det är färre fler smittade denna vecka än ökningen förra vecka!”  
Vilket inte direkt känns så himla positivt. Just nu ligger vi på 811 nya smittade under den senaste 
sjudagarsperioden! +51 mot förra veckan!  
 

 
  
 
 
 
 
 



 

Sen gör jag som vanligt och ”lånar” detta fina diagram från VK. 
Efter Vecka 47. (Alltså förra veckan) 

 
Källa: vk.se 

 
 
 
Umeå kommun och Coronan 
Nu börjar vi se en del utmaningar i kommunens 
verksamheter, en förskola fick stänga en dag pga. 
personalbrist och det finns beredskap för att omfördela 
personal. 
Gymnasiet har övergått till distansundervisning var tredje 
vecka för alla årskurser. 
Så succesivt så görs åtgärder för att höja beredskapen. 
 
På samma sätt så pekar kommunens hemsida direkt mot 
info om pandemin när man går in: 

https://www.umea.se/omsorgochhjalp/halsoochsjukvard/coronavirus.4.1c16b00a1742340e02e11
3b.html 
 

https://www.umea.se/omsorgochhjalp/halsoochsjukvard/coronavirus.4.1c16b00a1742340e02e113b.html
https://www.umea.se/omsorgochhjalp/halsoochsjukvard/coronavirus.4.1c16b00a1742340e02e113b.html


 

 
 
Vidare så blir det så att på grund av smittorisken så ställs måndagens Kommunfullmäktige in, jag 
tycker det är rätt. Man inväntar ett digitalt system som skall uppfylla Kommunallagens krav och det 
var inga jätteviktiga ärenden denna måndag. 
Dessutom blir signalvärdet jättekonstigt om man säger att max 8 personer bör samlas men sedan 
drar vi ihop 65 + tjänstemän!  
 
Kommunfullmäktiges presidium där bland annat Sven-Olov ingår hade en bra debattartikel om detta: 
https://www.vk.se/2020-11-25/debatt-bade-halsan-och-demokratin 
 
 
Nationellt så fortsätter Centerpartiets generella arbete med att förbättra för företagande, något som 
kanske aldrig varit viktigare än nu.  
 
I veckan presenterade Pelle Åsling ett förslag om att minska behoven av förtidsskatt för nystartade 
företag. 
 

 
 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-11-26-foretag-ska-
inte-behova-betala-skatter-i-forvag 
 

https://www.vk.se/2020-11-25/debatt-bade-halsan-och-demokratin
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-11-26-foretag-ska-inte-behova-betala-skatter-i-forvag
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-11-26-foretag-ska-inte-behova-betala-skatter-i-forvag


 

Sedan hoppas jag att du om du inte redan gjort det börjat prenumerera på Annies Youtubekanal 
 

 
 
https://www.youtube.com/channel/UCXpKrUeCT9wCPy2qj8_dFUw 
 
 
Tillönskar er alla en härlig första advent och så håller vi avstånd tillsammans allihop!   
 
 
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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