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KLIMAT. Skogen är livsnödvändig för liv på jorden

Värna om naturens helande kraft
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Klimatsvaret – CCL Sverige föreslår som metod att införa en stadigt stigande avgift på alla utsläpp från transportsektorn och att dela ut intäkten till alla
medborgare med särskild hänsyn till lands- och glesbygd. 
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rådde balans i naturen
mellan producerandet
av koldioxid och dess
omvandling till kol och
syre. Den fossila energin
rubbade den balansen och
ledde till överproduktion
av koldioxid. Därför kan vi
i och för sig begrava en del
och ta ut det ur systemet

utan att hota livets behov
av koldioxid. Men det
viktiga är att återställa den
naturliga balansen mellan
skapandet av koldioxid
och dess omvandling till
syre och kol och därmed
stabilisera temperaturen
på jorden. Att sluta med
all förbränning som kan

undvikas. Att sluta med vår
destruktiva användning av
naturen och hjälpa skog och
växtlighet att omvandla
koldioxid till livsnödvändigt kol och syre!
Klimatsvaret – CCL Sverige föreslår som metod att
införa en stadigt stigande
avgift på alla utsläpp från

transportsektorn och att
dela ut intäkten till alla
medborgare med särskild
hänsyn till lands- och glesbygd. Ett sätt att minska
överproduktionen av CO2
och stimulera till omställning.
ANN HELLEDAY
Klimatsvaret - CCL Sverige
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lar det koldioxid till kol
– som det växer av – och
syre som det ger ifrån sig.
Vi levande varelser andas
in och lever av det renade
syret. Koldioxid är också
ett resultat av djurs liv.
Djurs liv skapar koldioxid
och kräver syre.
Under epoken holocen
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et finns viktiga skillnader
mellan två olika
sätt att minska
atmosfärens stora
överskott av koldioxid. En
är teknisk, en är naturlig.
En är oprövad och ofärdig,
en är välkänd och fungerande.
Jag tänker på skillnaden
mellan CCS-tekniken, Carbone Capture and Storage,
och växande och oavverkad skog. CCS tekniken
innebär att hitta sätt att
samla ihop koldioxiden
och begrava den. Skogen
som växande kolsänka för
CO2 handlar om att skydda
växande träd. CCS tekniken kräver att någon hittar
sätt att tjäna pengar på tekniken och någon är villig
att betala. Skogen som växande kolsänka handlar om
att skogsägare är beredda
att bruka skogen mindre,
avverka mindre eller helt
avstå från avverkning. Och
att framför allt, sluta med
att slutavverka skog, dvs
kalhugga med stora markförstörande maskiner och
efterföljande plantering
av likväxande trädplantager, ofta gran. Det kan
göras av hänsyn. Av kärlek
till skogar med bevarad
mångfald. Det kunde också
motiveras av ersättning
för icke avverkad skog – i
stället för betalning för avverkad skog.
Skogens och växtlighetens roll är mångfasetterad
och livsnödvändig för
liv på jorden. Vi levande
varelser andas ut koldioxid. Växtligheten andas
in koldioxid och med hjälp
av fotosyntesen omvand-

POLITIK. Skattehöjning i Arvika

Gränsen är nådd
SKATT. Socialdemokra-

absolut sista utvägen när
alla andra åtgärder visat sig
otillräckliga. Vi anser att det
har funnits och finns andra
alternativ. Det handlar
bland annat om strukturella förändringar. Detta har
den socialistiska majoriteten svårt att ta eftersom det
inte ligger i deras ideologi.
Detta har nu delvis lett till
den ekonomiska situation
som vi befinner oss i idag.
Under de senaste åren
har vi och Alliansen lagt
flera förslag för att påverka
den ekonomiska utvecklingen som vi med stor oro
sett gå i helt fel riktning.
Vi kan inte längre se på
utan valde att inte delta i

beslutet om budget 2021
med dess skattehöjning om
94 öre och strategisk plan
2021-2023. Det framgår
även att det är stor risk att
skatten behöver höjas ytterligare under planperioden.
Arvika har redan före denna
höjning högre skatt än genomsnitt i riket. Vi kan inte
acceptera att våra medborgare ska ta mer av sin lön
till skatt när det finns andra
vägar att gå. I höst avser
vi därför att lägga fram en
alternativ budget.
Vad är då våra förslag?
Några exempel:
Konkurrensutsätta delar
av kommunens verksamheter – då kan både företag

och kommunen lämna
anbud.
Använda våra verksamhetslokaler effektivare – det
viktiga är verksamheten
och oftast inte lokalen.
Förskolan har haft
lång kö – vi vill testa med
Ur&skur liknande verksamhet på halvtid för att inte
öka våra driftskostnader
med nybyggda förskolor
och för att ge ökad valfrihet
till föräldrar och barn.
Vi vill sälja eller arrendera ut Ingestrands camping
för att få en kraftfullare
satsning. Kommunen har
inte samma möjligheter
och drivkraft som en entreprenör har. Att driva en
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terna tillsammans med
Vänsterpartiet och Miljöpartiet, drev igenom ännu
en skattehöjning under
måndagens kommunfullmäktige i Arvika. 2017 var
det 60 öre och nu 94 öre.
Dessa två höjningar medför
att en ordinär familj i Arvika
har cirka 11 000 kr mindre
per år i handlingsutrymme!
Ja, det är viktigt att
skola, vård och omsorg får
en realistisk budget. Det
är då enkelt att ta till en
skattehöjning istället för
att hitta nya arbetssätt och
anpassa verksamheten till
ändrade förutsättningar.
Skattehöjning ska vara den

Vi vill ta ansvar för kommunens ekonomi och se till att varje
skattekrona används så effektivt som möjligt för att Arvikas
medborgare inte ska behöva betala mer skatt än absolut
nödvändigt skriver Moderaterna i Arvika.


camping är heller inte kommunal kärnverksamhet!
Detta är bara några av de
förslag vi lämnat som majoriteten inte bryr sig om.
Vi vill ta ansvar för kommunens ekonomi och se
till att varje skattekrona
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används så effektivt som
möjligt för att Arvikas medborgare inte ska behöva
betala mer skatt än absolut
nödvändigt.
KRISTINA BENGTSSON NILSSON
Moderaterna i Arvika

