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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
Så kan vi lägga ännu en vecka till handlingarna, med lite intressanta saker både här i Umeå och 
nationellt. 
 
Nordiska ministerrådet 
Jag var i Köpenhamn på möte med Nordiska Ministerrådet som hade samlat ihop de 12 
Gränskommittéerna som finns i norden till ett möte med tema om gränsregionala transporter. 
vi från Kvarkenrådet samt vår ”systerregion” MidtSkandia informerade om det arbete som sker med 
att utveckla Öst-Väst stråket längs E12 

  
Arne Langset från MitdtSkandia visar mängden befolkning öster om E12 
 
Det är oerhört viktigt för Norra Sverige att vi fokuserar på Öst-Väst i större utsträckning, det är viktigt 
nåde ut ett medborgar, men även näringslivsperspektiv.  Nordiska Ministerrådet har en väldigt 
offensiv vision för det nordiska samarbetet: 
”Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet 
och omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Vår 
vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.” 
 
Vill du veta mer om det Nordiska samt om Kvarkenrådet och MidtSkandia så är det några bra länkar 
här: 
https://www.norden.org/sv 
https://www.kvarken.org/ 
http://midtskandia.org/ 
 
 
Centerpartiets Kommundagar 
Vi har även varit några från Umeå som deltog på Centerpartiets kommundagar som detta år hölls i 
Uppsala. Ett partis kommundagar är ett tillfälle där man presenterar nya förslag och gör utspel. 

https://www.norden.org/sv
https://www.kvarken.org/
http://midtskandia.org/


  
T.F. Partiordförande Anders W Jonsson invigningstalar 
 
Det tunga förslaget var en storsatsning på Undersköterskor: 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-01-31-storsatsning-
pa-underskoterskor 
 
Anders tal kan du se här: https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2020-01-31-anders-
w-jonsson-inviger-kommundagarna-2020 
 
Vi fick bra medial respons både på förslagen, men även vårt resonemang om att vara 
anständighetens röst i politiken, exempelvis Lena Melin var positiv: 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/3JgOgM/nu-gillar-vanstervaljare-annie-loof 
 
 
Arrangemang i Umeå 
Vidare så har under veckan det hållits två arrangemang under veckan utan Centerpartiets 
medverkan. Det är del det s.k. Hijaibuppropet och samtidigt hölls det en föreläsning om hedersvåld 
som Ap, M och Kd stod som arrangörer. Centerpartiet valde att inte delta i eller stödja någon av 
manifestationerna. Detta då frågan om hedersvåld är väldigt komplex och det finns goda skäl för att 
låta de som önskar bära slöja göra det, samtidigt som frågan om hedersvåld också är viktig men att 
delta i ett arrangemang anordnat av Ap kändes inte rätt.  
 
Hälsn 
Mattias  
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