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Sahlins politik hotar glesbygden 
 
Det är tydligt att vänsteroppositionen inte prioriterar landsbygden när de nu presenterar 
sin gemensamma politik. Kraftiga höjningar av bensinskatten hotar glesbygden, där 
avstånden är större och alternativen till bilen färre.  
 
Oppositionen vill höja skatterna på bensin och transporter. Det vore ett hårt slag mot näringslivet, 
särskilt på landsbygden.   
 
Ett fjärrbilsekipage som transporterar timmer från skogarna till pappersbruket i Skärblacka skulle 
drabbas av 160 000 kronor per år i kilometerskatt och höjd dieselskatt. Den mindre transportbilen 
som kör livsmedel till lanthandeln i Rydsnäs, livsmedelsbutiken i Ringarum eller Konsum i 
Skänninge får en skattesmäll på 74 000 kronor per år. Åkeriägaren måste antingen höja priserna 
eller minska antalet anställda. Höjda transportkostnader för livsmedelshandlaren kan ge dyrare 
korv och makaroner för konsumenten. Stormarknaderna i Linköping och Norrköping har dock 
lättare att parera ökade kostnader än lanthandlaren har och då får lanthandlaren ännu svårare att 
konkurrera.   
 
Därtill vill oppositionen avveckla kärnkraften. Eftersom de alternativa energikällorna, som sol-, 
vind- och vattenkraft, ännu inte kan producera tillräckligt mycket energi för att ersätta 
kärnkraften skulle vi tvingas importera dyr och smutsig kolkraft. Höjda elpriser riskerar jobben 
hos elintensiv industri som ståltillverkaren SSAB i Finspång eller Holmens pappersbruk i 
Norrköping. 
 
Vänstern vill kompensera privatpersoner som tar bilen till jobbet. Men kompensationen täcker 
bara en liten del av de prisökningar som ökade el- och transportkostnader leder till, och 
pensionärer blir helt utan kompensation, liksom den som skjutsar barnen till fotbollsträningen i 
grannbyn. 
 
Alliansen vill minska utsläppen, inte bilismen. Satsningar på miljöbilar är bara ett exempel på hur 
vi fått fler klimatsmarta bilar på svenska vägar. 
 
Vi vill förnya svensk energiförsörjning på ett ansvarsfullt sätt, och väljer hellre billig och 
svenskproducerad kärnkraft än dyr, importerad och smutsig kolkraft - och vi kommer inte att 
straffbeskatta landbygdens nödvändiga transporter för att bekosta en återgång till bidragslinjen. 
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