
 

2016-11-24 

PRESSMEDDELANDE 

Demokratisk förlust om storregionerna blir verklighet 

Att pressa igenom ett beslut om storregioner utan bred politisk enighet är ett mycket dåligt beslut av den rödgröna 
regeringen.  

- Stora och avgörande beslut som påverkar hela Sverige för lång tid framöver kan inte tryckas igenom när 
invändningarna är så många och så stora. Vi förespråkar omtag med andra utgångspunkter, säger 
Mohamad Hassan, kommunalråd (L). Börja med ett vitt papper i stället för att utgå från dagens 
länsgränser som inte längre är funktionella.  
 

- En ny regionindelning måste ha människor i centrum och utgå från hur människor bor, lever och jobbar.  
Politik ska underlätta för människor att leva det liv de vill och inte styra livet genom gränser som 
cementerar föråldrade sätt att samarbeta och utvecklas, föreslår Mohamad Hassan. 
 

- Centerpartiet hurrar för att de får igenom sina krav på decentralisering, men samtidigt är detta tidernas 
största centralisering. 5000 förtroendevalda försvinner i ett svep och medborgarna får längre till 
beslutsfattarna. Vissa kommuner kommer faktiskt att bli helt utan representation i regionerna och det 
öppnar faktiskt för centralisering än decentralisering, fortsätter Mohamad Hassan. 
 

En annan fråga som borde vara viktig för Centerpartiet är företag- och näringslivsfrågor, vilket i stor utsträckning 
saknas i förslaget. Vi lever i en global värld, där Sverige måste vara konkurrenskraftigt. Uppsala tillhör 
huvudstadsregionen och att dra nya ogenomtänkta gränser är inte att utgå från människan och företagens bästa. Det 
vi gör idag måste göras med stor hänsyn till företagens utveckling och överlevnad, Centerpartiet bortser helt från 
den aspekten om de går med på att dela Sverige på det sättet som Ardalan Shekarabi vill, han tar inte hänsyn till 
företagarnas villkor i sitt förslag.  

 
- Vi i Uppsala behöver närma oss och samverka med Stockholm för att Uppsala-Stockholm regionen ska 

bli slagkraftig globalt. Vi konkurrerar inte med andra delar av landet, vi konkurrerar med hela världen och 
det måste vara utgångspunkten i den nya kartan som ska ritas, avslutar Mohamad Hassan. 
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