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Magdalena Andersson,
sänk skatten på bränsle och elektricitet!
De höga bränslepriserna gör att många
företag tvingas skära ner på personal eller
lägga ned. Den elintensiva industrin skrotar
expansionsplaner och pausar verksamheten
på grund av elbrist. I dessa oroliga tider
kommer energipriserna att fortsätta stiga,
driva på inflationen och urholka vårt välstånd.
Energikrisen kostar Sverige miljardbelopp
i produktionsbortfall och hotar på sikt
vår ställning som rik industrination.
Det senaste året har bränslepriserna skenat, vilket i
huvudsak beror på att skatterna är knutna till priset
på bränsle. Staten kräver moms på bränslepriset,
koldioxidskatt, energiskatt och slutligen moms på
skatterna. Just nu utgör skatter ungefär 40 procent
av dieselpriset och över 50 procent av bensinpriset.
Utöver detta tillkommer reduktionsplikten som
innebär att bränslen måste innehålla en allt större
andel ”förnybara biodrivmedel” som tillverkas av
exempelv is sockerrör, skogsprodukter och palmolja.
Inblandningen av biodrivmedel är orsaken till
att Sverige har högre dieselpriser än alla andra
länder, men riksdagen har bestämt att andelen
biodrivmedel ska fördubblas fram till 2030.
De rekordhöga bränslepriserna får förödande
konsekvenser för företagen och för majoriteten
svenskar som är beroende av bilen för att leva ett

drägligt liv. Höga bränslepriser gör att exempel
vis lantbrukare, åkerier och maskinentreprenörer
redan nu balanserar på konkursens kant.
I förlängningen kan företagen inte bära
kostnaderna själva och kommer tvingas överföra
kostnadsökningar på slutkunderna, vilket gör alla
svenskar fattigare.
Elpriserna måste sänkas!
I årtionden har svenska företag kunnat räkna
med att billig elektricitet finns tillgänglig
dygnet runt, året runt. Men den tiden är förbi.
Nedläggningen av kärnkraften har skapat ett
säkerhetspolitiskt hot. Sveriges elförsörjning
är numera beroende av att vinden blåser och
att länder som ingår i vår elhandelsmarknad
har tillgång till rysk olja, gas och kol. Som en
konsekvens av kärnkraftsnedläggningar och
bojkotter kommer de rekordhöga elpriserna att
stiga ännu mer framöver. Och redan nu hotar
elransonering såväl i EU som här i Sverige.
Svenska företag kan inte förväntas investera
och bygga ut verksamheten när det råder elbrist.
Sverige riskerar därför gå miste om hundra
tusentals arbetstillfällen och miljarder kronor i
produktionsbortfall de kommande åren.
Den Nya Välfärden kräver att regeringen
skyndsamt genomför de satsningar som krävs och

tillgodoser företagens behov. Skatterna på bensin
och diesel bör sänkas med åtminstone fem kronor
och reduktionsplikten bör avskaffas. Ett pristak på
18 kronor per liter bensin och diesel bör införas för
att skapa långsiktig trygghet, låg inflation och sund
konkurrens.
Kärnkraften bör byggas ut i syfte att göra hela
Sverige självförsörjande på el under årets alla dagar.
Elnäten behöver rustas upp och dimensioneras efter
framtidens elbehov. Elskatterna bör sänkas till en
nivå som garanterar att svenska företag överlever
och frodas, även i turbulenta tider och i konkurrens
med andra länder.
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