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Det ska gå att bo och arbeta även utanför Stockholm 
 
Oppositionen är överens om att höja skatterna på bensin och transporter. För den som bor på 
landsbygden skulle detta leda till betydande prishöjningar på mat och konsumtionsvaror. 
Dessutom hotas landsbygdens jobb.  
 
Åkerierna drabbas först. Den som kör timmer från skogsindustrin skulle drabbas av ca 160 000 
kronor per år i kilometerskatt och höjd dieselskatt. För en mindre transportbil som kör livsmedel 
till dagligvarubutikerna blir kostnaden ca 74 000 kronor per år. Det finns inga marginaler som 
dessa kostnader kan tas ifrån, utan kostnaden måste läggas på priset för det som transporteras. Är 
det varor till matvarubutiken märker konsumenten det på att maten blir dyrare. Är det timmer 
eller andra industriprodukter innebär det att anställda måste sägas upp eller att jobben flyttar 
utomlands.  
 
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 i 
industrier som kräver mycket el, och verkstadsindustrierna får ta första smällen. Det riskerar 
jobben på exempelvis SAPA och många andra verkstadsindustrier i Jönköpings län.  
 
Vänsteroppositionen lovar 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 barn till träning 
och skola. 
 
Alliansen vill gå en annan väg. Vi har höga miljöambitioner men vill genomföra 
klimatomställningen på ett ansvarsfullt sätt som inte riskerar svenska jobb. Vi kommer inte att 
straffbeskatta landbygdens nödvändiga transporter för att bekosta en återgång till bidragslinjen. 
Vi tycker inte att utsläpp är bättre bara för att de sker utanför Sveriges gränser, och väljer hellre 
billig och svenskproducerad kärnkraft än dyr, importerad och smutsig kolkraft.  
 

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. Alliansen vill minska utsläppen, inte bilismen. Vi vill att 
det ska löna sig att arbeta, även om man måste ta bilen till jobbet.  
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