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Sydöstra Sverige kan storsatsa på biogas
Debatt/ För länsstyrelserna: Kristian Alsér Landshövding i Kronobergs län med flera

Biogas har goda förutsättningar att bli en vik-
tig näringslivssektor i Blekinge, Kalmar och Kro-
nobergs län.  Idag skickas förslag till en regio-
nal biogasstrategi ut för synpunkter. Strategin 
är framtagen av det regionala nätverket Biogas 
Sydost på uppdrag av länsstyrelserna i Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län och med stöd från 
EU. De åtgärder som föreslås ska bidra till att nå 
regionens klimat- och utvecklingsmål.

Det händer redan 
mycket inom området i 
sydost. Under 2012-2013 
har nya anläggningar ta-
gits i bruk i Växjö och 
Karlshamn. Ytterligare 
en anläggning byggs just 
nu i Norra Möre i Kal-
mar län. Dessa tre initia-
tiv bidrar till att sexdubb-
la produktionen av biogas 
till fordon, dvs. ca 6,5 mil-
joner Nm3 biogas. 

Den räcker till att för-
sörja 130 bussar eller sop-
bilar, alternativt 6 500 
personbilar. Produktion 
och uppgradering av bio-
gas till fordonsgas sker 
idag i Kalmar, Karls-
hamn, Växjö och Väster-
vik. Det är också i dessa 
kommuner som regionens 

drygt 50 bussar och 30 
sopbilar går på biogas.

Totalt fanns 740 gasfor-
don i våra tre län i slutet 
av 2012, vilket är drygt 
20 procent fler än året 
innan. De kommuner som 
hittills har publika tank-
ställen är Älmhult, Växjö, 
Västervik, Oskarshamn, 
Olofström, Karlshamn 
och Kalmar.

Biogasen är klimat- och 
miljövänlig då den ersät-
ter fossila drivmedel. En-
ligt Pål Börjesson, fors-
kare vid Lunds Tekniska 
Högskola, minskar göd-
selbaserad biogasproduk-
tion klimatpåverkan med 
hela 180%.

Biogasproduktionen är 
spridd på många bran-

scher och olika råvaror, 
vilket tryggar försörj-
ningen i en föränderlig 
värld. Kunskapen om bio-
gas och dess fördelar har 
vuxit i hela samhället, vil-
ket ökar efterfrågan och 
tryggar den fortsatta till-
växten.

Strategin pekar på ett 
antal områden med sär-
kskilt god potential för 
biogasproduktion, s.k. 
hot spots. Men trots att 
de biogasanläggning-
ar som planers har för-
utsättningar att bli lön-
samma har de problem 
att bli realiserade. Det be-
hövs kapital för att bygga 
och bankerna kräver kon-
trakt med kunder för att 
ge lån. 

Men anläggningar får 
inga kunder innan de har 
gas.  Här krävs en regio-
nal samsyn och samver-
kan mellan aktörer som 
banker, råvaruleverantö-
rer, distributörer, gaskun-
der etc. om potentialen 
ska kunna realiseras. Må-
let är att den regionala 
biogasstrategin ska utgö-
ra basen för denna sam-

verkan och medverka i 
omställningen till ett fos-
silbränslefritt transport-
system.

Biogasbranschen ska-
par arbetstillfällen och 
innebär en energi- och re-
surseffektiv produktion. 
Potentialen för biogas-
produktion i regionen är 
mångdubbelt större än 
vad som nyttjas idag och 
många goda initiativ står 
i startgroparna för att för-
verkligas. 

I regionen finns stor 
kunskap och flera företag 
med produkter och tjäns-
ter inom biogasområdet. 
Sydostregionen har en 
unik möjlighet att bygga 
ett biogassystem utan ett 
naturgasnät men det stäl-
ler särskilda krav på lo-
gistik och på att olika ak-
törer agerar tillsammans.

Biogas Sydost är ett re-
gionalt nätverk som sam-
manför de aktörer som 
vill utveckla produktio-
nen, distributionen och 
användningen av bio-
gas.  Genom att samord-
na insatserna bidrar Bio-
gas Sydost till att de blir 

verklighet liksom att de 
mål som beslutas på regi-
onal nivå uppnås.

För länsstyrelserna: Kris-
tina Alsér Landshövding 

i Kronobergs län, Berit 
Andnor Bylund Landshöv-

ding i Blekinge län, Stefan 
Carlsson Landshövding i 

Kalmar län
För Biogas Sydosts med-
lemsorganisationer: Kjell 

Axelsson Styrelseordfö-
rande Kalmar Biogas och 

More Biogas I Småland 
AB, Karl-Johan Bodell 

Trafikdirektör Kalmar Läns-
trafik, Håkan Brynielsson 

Regiondirektör Regionför-
bundet i Kalmar län, Ove 
Dahl Kommunchef Växjö 

kommun, Mats Halling VD 
Hushållningssällskapet, Ulf 

Hansson VD Energikontor 
Sydost AB, Mats Lind-

bom Styrelseordförande 
Affärsverken Karlskrona 
AB, Jan Molin VD Purac 

Puregas AB, Roland Nils-
son Affärsutvecklare E.ON 

Gas, Göran Sternsén VD 
Västblekinge Miljö AB, 

Kicki Svensson Regionchef 
LRF Sydost

På gränsen till tjänstefel
Fas-3 är obetalt arbe-

te och är den största ar-
betsgivaren idag men 
något man kan likställa 
med den moderna tidens 
slaveri.

Det finns ingenting 
som är bra med fas-3 för 
den som är inskriven i 
det. När regeringen ska-
pade detta med fas-3 vis-
ste de nog inte riktigt 
vad de gjorde. De förstår 
inte hur nedvärderan-
de det är för dem som är 
inne i det. De förstår in-
te att många känner sig 
odugliga, värdelösa och 
blir deprimerade.

Det som förstärker 
detta är fördomar om ar-
betslösa som finns i sam-
hället. Man klassas som 
ovillig att arbeta, sover 
dagtid, spelar dataspel 
halva nätterna och luk-
tar illa eftersom man in-
te tvättar sig. Arbetslösa 
ses som parasiter, slöa 
och mindre intelligenta.  
När väl dessa fördomar 
har fått fäste är det väl-
digt svårt att få bort. Det 
präglar hur man bemö-
ter arbetslösa för lång 
tid framåt.  Dessa fördo-
mar kan arbetslösa även 
möta i sin kontakt med 

arbetsförmedlingen. En-
skilda handläggare kan 
säga följande:

”Arbetslösa har svårt 
stiga upp på morgonen 
och sover längre på da-
garna”.

Det är allvarligt att 
fördomar förekommer i 
kontakten med arbets-
lösa, eftersom handläg-
gare representerar en 
myndighet där personli-
ga fördomar inte ska fö-
rekomma i sin tjänste-
utövning som handläg-
gare. Därmed bidrar Ar-
betsförmedlingen till att 
befästa dessa fördomar, 
vilket är djupt allvarligt 
och på gränsen till tjäns-
tefel. Skulle den arbets-
lösa protestera anses de 
som besvärliga. Istället 
ska man stå med möss-
san i hand och vara tyst 
samt tacksam.

Konsekvensen av att 
detta blir att man pekar 
ut en grupp i samhället 
som parasiter och det 
stigmatiserar de arbets-
lösa för lång tid framåt. 
De som är ytterst ansva-
riga för detta är reger-
ingen men även Arbets-
förmedlingen.

K-Å LarssonRegeringen har agerat mot skatteparadis
Svar på frågor från Len-

nart Beijer (v) som han 
ställde i insändare den 31 
juli.

Tack Lennart Beijer för 
ditt svar på min tidigare 
insändare. 

Vi tycker inte lika på al-
la punkter, och jag har res-
pekt för ditt resonemang, 
men jag tror nog trots allt 
att Du drar allt mer mot 
samma slutsatser som din 
partibroder Stig Henriks-
son (v) i Fagersta. Han är 
kommunstyrelsens ordfö-
rande. Och han gillar och 
förordar LOV när det gäl-
ler hemtjänsten. I en ra-
diointervju den 28 juli sä-
ger han:

”– Om jag i morgon 
dag drabbas av en stro-
ke och behöver hjälp med 
de mest intima saker som 
jag fått hjälp med sedan 

min mor tog hand om mig 
i spädbarnsåldern, skulle 
jag då vilja ha något som 
helst inflytande över vem 
som gav mig den hjälpen? 
Då är svaret ja. Det skul-
le jag, säger Stig Henriks-
son.” Klokt och så tänker 
och tycker nog dom flesta.

Jag skrev i mitt förra 
inlägg att för oss kristde-
mokrater är det självklart 
att offentliga medel inte 
ska få föras ut till skatte-
paradis. Vi vill ha tydliga 
spelregler för skattefinan-
sierad verksamhet, såväl 
offentligt som privat dri-
ven. Detta har vi marke-
rat vid upprepade tillfäl-
len. Lennart Beijer frå-
gar nu mig hur Alliansre-
geringen tänkt verkställa 
detta.

Låt mig då ge följande 
svar.

Skärpningarna som 

gjordes 2009 innebar att 
företags möjligheter att 
dra av räntor för inter-
na lån vid interna förvärv 
begränsades, det vill sä-
ga när företag inom en 
koncern lånar av varan-
dra för att köpa företag av 
varandra. 

Sedan dess har företag 
fortsatt ta allt större in-
terna lån även med andra 
motiv. 

Regeringen avisera-
de därför under hösten 
2012 att man nu föreslår 
att reglerna ska omfatta 
alla interna lån. För att 
skydda skattebasen före-
slår regeringen också att 
ränteutgifter för interna 
lån aldrig får dras av om 
mottagaren av räntan har 
sin hemvist i ett så kall-
lat skatteparadis. Där-
med begränsas möjlighe-
ten för skattedrivna upp-

lägg med så kallade rän-
tesnurror, som något för-
enklat går ut på att en 
koncern lånar pengar in-
ternt inom koncernen och 
med hjälp av ränteavdrag 
ser till att vinsten förs 
över till en del av koncer-
nen som beskattas lågt el-
ler inte alls, t.ex. i ett så 
kallat skatteparadis. 

Dessa besked från re-
geringen förra hösten led-
de fram till förslag som 
fanns i budgetpropositio-
nen för 2013.

Dessa nya regler, för att 
hindra att man för ut vin-
ster för beskattning i s k 
skatteparadis, trädde i 
kraft den 1 januari 2013. 
Utöver detta beslut har 
företagsskattekommittén 
fått i uppdrag att under-
söka om det är lämpligt 
att ta fram mer generellt 
utformade regler som be-

gränsar ränteavdragen 
och om skattelättnader 
för eget kapital bör infö-
ras samt lämna förslag i 
dessa avseende. Kommit-
tén ska lämna sitt slutbe-
tänkande senast den 31 
mars 2014.

Sverige får genom de 
beslut som är tagna ef-
fektiva ränteavdragsbe-
gränsningar. Kommuner 
och välfärdsföretag har 
utöver lagstiftningen ock-
så ett etiskt ansvar gente-
mot skattesystemet. Med 
det nya regelverket stäng-
er vi dörren till skattepa-
radis och motverkar ag-
gressiv skatteplanering. 
Det ska vara hög moral 
samt ordning och reda i 
skattesystemet.

Anders Andersson, 
Järnforsen

Riksdagsledamot (KD)

Angående ”koppeltvång”
Först måste jag hålla 

med ”Mycket besviken 
invånare” om att hund-
ägare ska hålla rätt på 
sina hundar. Dessutom 
- när några inte plock-
ar upp efter sina hundar 
misstänkliggörs andra 
som sköter sig.

Att låta hundar 
springa vind för våg är 
trist för alla även för 
hundarna som säkert 
inte sköts bra på annat 
sätt heller. Däremot är 
det en felaktig förenk-
ling att säga att det är 
koppeltvång i hela lan-
det.

Lagtexten är att hund 
inte ”får hållas löpan-
de lös”. Det innebär att 
hunden ska förhindras 
att  följa och/eller skada 

vilt. För de flesta inne-
bär det koppel. Den som 
således har sådan koll 
på sin hund att hunden 
inte drar iväg om den 
ser vilt, måste alltså in-
te ha koppel.

En sådan hund spring-
er knappast inte och gör 
behov på andras tomter 
heller, sånt bör verkli-
gen beivras. I vissa tätt-
bebyggda områden rå-
der ”koppeltvång”, men 
det är inte pga risken för 
viltskador.  Kopplet hin-
drar ju inte att en del lå-
ter hundarna lämna vi-
sitkort på olämpliga 
ställen.

Ansvarskänsla, sunt 
förnuft och uppfostran 
är viktigare.

Juridikstuderande

Bankomater lika för alla
Stockholm TT

Storbankernas gemensamma bolag Bankomat AB 
tar under året över all drift av bankernas uttagsau-
tomater. 

Det innebär att 2200 maskiner kommer att fung-
era på samma sätt och ge respektive banks kunder 
samma service. 

Automaterna kommer att identifiera vilken bank 
kunden tillhör och det blir också möjligt att göra 
överföringar mellan konton, byta PIN-kod och få ut-
förliga kontoutdrag.

Som medborgare måste jag kunna lita på att 
”mitt hem är min borg”. Men varje år anmäls nä-
ra 30~000 bostadsinbrott i Sverige och Kalmar 
län är inget undantag. Varje inbrott utgör en all-
varlig kränkning, att någon har varit inne i ditt 
hem utan att fråga om lov.

Debatt/ Caroline Szyber (KD) Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson med flera

Villainbrott - ett växander hot mot tryggheten

Inbrottstjuvarna ingår 
ofta i olika typer av krimi-
nella nätverk som rör sig 
över stora områden, även 
över nationsgränserna. 
Att också polisen mås-
te samarbeta över olika 
geografiska och organi-
satoriska gränser är up-
penbart. Därför anser vi 
att eventuella hinder för 

samarbete inom polisen 
och polis gentemot andra 
aktörer bör ses över.

Kristdemokraterna vill 
ha ett tydligt medborgar-
inflytande i polisens prio-
riteringar. Fler lokala po-
lisnämnder skulle kunna 
vara ett sätt att öka det 
lokala inflytandet. För 
att skapa ett bra under-

lag för lokala beslut be-
hövs en lättillgänglig och 
statistik över brottslighe-
ten nerbruten på den lo-
kala nivån.

I dag är bostadsinbrott 
en av de brottstyper som 
har lägst uppklarnings-
grad, endast 4 procent. 
Målen för polisens verk-
samhet bör omformuleras 
så att man tydligare prio-
riterar brott som drabbar 
människor i vardagen.

Även grannsamverkan 
kan minska brotten, de 
boende kan hjälpas åt att 
hålla uppsikt över varan-
dras bostäder och närom-

rådet. Självklart ska det 
frivilliga engagemanget 
inte innebära att polisen 
drar ner på ambitioner-
na för den egna verksam-
heten. I och med att gran-
nar lär känna varandra 
och hjälper varandra rent 
praktiskt, ökar ofta trygg-
heten för de boende i om-
rådet.

Inbrottstjuvar är i re-
gel återfallsförbrytare. 
De döms i allmänhet ba-
ra för enstaka brottstill-
fällen, även om det finns 
bevisning för fler likarta-
de brott. Så borde det in-
te vara enligt vår mening. 

En person som begår ett 
flertal likartade brott bor-
de dömas till maxstraffet 
eller ett strängare straff 
än vad som kan utdömas 
för varje enskilt brott av 
samma slag.

Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot och 

rättspolitisk talesperson
Anders Andersson (KD)

Riksdagsledamot för 
Kalmar län och ledamot i 

socialutskottet
Chatrine Pålsson Ahlgren 

(KD)
Ledamot i polisstyrelsen 

för Kalmar län


