Sverige en region i Europa
I ett Europeiskt, för att inte säga globalt, perspektiv är Sverige ett litet land vad gäller
invånare, men relativt stort vad gäller yta. Befolkningen i hela Sverige är mindre än den är i
Storlondon! Trots detta är vårt land indelat i ett stort antal (21 st) län/regioner.
I slutet av förra året presenterade Mats Sjöstrand den sedan flera år efterfrågade
utredningen om Statens Regionala förvaltning. Förslaget gick i stort ut på att de nuvarande
21 länsstyrelserna minskas till 11. Denna utredning förpassades av regeringen till
papperskorgen. Det var en av många utredningar om Sveriges styrning som förpassades dit.
Sedan vår nuvarande länsindelning genomfördes på 1600-talet, har Sverige i stor sett haft
samma indelning. Det som skett är en kommunreform som innebar sammanslagning av
kommuner, till större och mer ändamålsenliga enheter.
Parallellt med Sjöstrands utredning pågick lokala diskussioner om nya ”stor- regioner”
genom sammanslagning av två eller flera län till en region med egen beskattningsrätt. De
lokala politikerna misslyckades att enas.
Regeringen har därför beslutat att regionindelningen ska bli som den varit i 400 år. Detta
anser vi är fel. Sverige måste gå i takt med tiden och beakta att vi är en del av Europa. När
Sverige blev medlem i EU gick styrningen av Sverige från tre till fyra nivåer: EU – riksdag landsting/län/regioner – kommuner, vilket inte är rimligt med endast 9 miljoner invånare!
För att kunna hävda svenska intressen gentemot andra regioner inom EU måste vi ha
störstas möjliga tyngd. Vi kan därför inte splittra oss i ett antal mycket små regioner utan
samla våra krafter och bilda en region för hela Sverige. Det innebär också att vi får en mycket
effektivare och modernare organisation i landet. Sverige bör under EU nivån endast indelas i
landet/regionen och ett antal stor- kommuner (ca. 20 st.) med relativt hög grad av självstyre.
Genom en sådan reform blir det mycket kortare beslutsvägar och tydliga beslutsmandat
förenat med de ekonomiska resurser som finns.
Med tydligheten att Sverige är ett land och en region i Europa, kan vi med större tyngd
hävda oss i Europa och fortsätta att utveckla Sverige med hjälp av våra unika resurser och
styrkor
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