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HAR DU SÄKRA FICKLAMPOR 
PÅ DIN ARBETSPLATS ?

Visste du att de flesta arbetsplatser 
har ATEX/EX klassade områden ?
Elbilsreparationer, industrier där lösningsmedel, gaser och statisk 

elektricitet förekommer, hamnar, flygplatser, lackverkstäder, 
ADR transporter, Ja listan kan göras lång. 

Välj Peli´s ZON 0 / EX klassade lampor så är du alltid säker. 

Du finner sortimentet hos Ahlsell

För mer information kan du även kontakt 
Wareco International AB 

Generalagent för Peli 0522 -919 70

FOSSILFRITT. Jan Björklund vill att målet om 100 procent förnybar energi till 2040 ska ändras 
till 100 procent fossilfritt. FOTO: JACK MIKRUT

Energiöverenskommelsen som slöts 2016, 
och som Liberalerna stod utanför, måste 
omförhandlas så att dörren åter öppnas 
för ny kärnkraft. 

Det kräver Jan Björklund, som också 
säger sig vara redo att blockera nya 
skatte sänkningar om inte värnskatten  
slopas.
Den överenskommelse som 
slöts om energipolitiken för 
två år sedan beskrivs av 
många som regeringen Löf
vens största framgång. 

Bakom uppgörelsen stod 
tre av alliansens partier: M, 
KD och C, samt de två rege
ringspartierna S och MP. Men 
Jan Björklund valde att hoppa 
av och det kan få stora konse
kvenser om Liberalerna ham
nar i nästa regering.

”Vår uppfattning är att 
överenskommelsen behöver 
revideras”, säger han.

Mycket pekar på att Sverige 
kommer ha den mest kärn
kraftsvänliga riksdagen på 
många decennier efter valet, 
eftersom M, KD, SD och L  
i grunden är positivt inställda 
till ny kärnkraft. Och det bör 
få konsekvenser, anser Jan 
Björklund.

”Varför Moderaterna gick 
med på den här energi
överenskommelsen vet jag 
inte. Jag tycker det är svårt att 
förstå. Den innebär att kärn
kraften fått ett nytt slutdatum 
och ska vara avvecklad till 
2040, och det är vi starkt kri
tiska till.”

Det Liberalerna  framför 
allt vill ändra i uppgörelsen 
är skrivelsen att 100 procent 
av elproduktionen ska vara 
förnybar till 2040.

”Vi tycker man ska ha ett 
högt ställt mål, men målet bör 
i stället vara 100 procent fos
silfritt”, säger han, och fort
sätter:

”Om vi i Sverige stänger 
ned all vår kärnkraft kommer 
vi oftare tvingas importera el. 
Och vad hjälper det om vi har 

100 procent förnybart men 
samtidigt importerar tysk 
kolkraft eller rysk gas för  
att upprätthålla elförsörj
ningen?”

Dessutom fick Miljöpartiet 
in mycket stora subventioner 
av havsbaserad vindkraft  
i uppgörelsen, något som 
enligt Jan Björklund är ”sans
löst olönsamt”.

Liberalerna vill  i stället att 
Sverige satsar på en forsk
ningsreaktor för fjärde gene
rationens kärnkraftsteknik 
och får ett regelverk på plats 
som uppmuntrar investe
ringar i ny kärnkraft.

”Nu är vi nära att den nya 
finska reaktorn öppnar och 
det kommer sätta i gång en ny 
diskussion i Sverige också.”

Ytterligare en hjärtefråga 
för L där man hamnat på kol
lisionskurs med Moderaterna 
rör skatterna. 

När Ulf Kristersson tog 
över som ny Mledare lovade 
han sänkta marginalskatter, 
men när väl Moderaternas 
val manifest presenterades 
fanns inga sådana löften med. 
Fegt, anser Jan Björklund. 

”Det finns en rädsla för att 

ta den här striden med S och 
LO, men vi måste göra det. 
Marginalskatterna är de 
skadligaste skatterna vi har. 
En ny alliansregering ska ta 
bort värnskatten.”
Räcker det inte med att 
höja brytpunkten, som 
övriga allianspartier vill?

”Nej, värnskatten ska bort. 
Sedan ska vi höja brytpunk
ten också.”

Utan sänkta marginal
skatter är L redo att lägga in 
sitt veto mot andra skatte
sänkningar. 

”Vi är inte beredda att 
släppa igenom ett antal jobb
skatteavdrag utan att värn
skatten avskaffas”, säger han. 

Liberalerna har  under man
datperioden haft dåliga opi
nionssiffror, men partiet ser 
ut att göra en ganska bra spurt 
och ligger nu på runt 6 pro
cent i mätningarna.

”Nu gäller det bara att alli
ansen blir största block 
också”, säger Jan Björklund.
KD-ledaren Ebba Busch 
Thor menar att det inte 
spelar någon roll vilket 
block som blir störst. Men 
du har en annan uppfatt-
ning?

”Jag skulle säga att det är 
avgörande. Om vi skulle bli 
mindre kommer det bli svårt 
att bilda en handlingskraftig 
regering.”

Blir de rödgröna störst vill 
Jan Björklund att alliansen 
som helhet söker samarbete 
med S. Men det har Social
demokraterna avvisat 
bestämt. 
M och KD säger att de ska 
försöka ta makten ända in i 
kaklet. Vad är ditt besked?

”Jag är också beredd att 
köra ända in i kaklet, men inte 
så långt in i kaklet att jag tän
ker förhandla med Sverige
demokraterna.”
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KRITISERAS. Jan Björklund 
tycker att Ulf Kristersson 
fegade ur.  FOTO: TT  

L kräver nya förhandlingar
Jan Björklund vill se ny kärnkraft i stället för avveckling


