Riksdagen 2019-01-18
Hej alla,
Riksdagen har just röstat fram Stefan Löfven (S) som ny statsminister för Sverige. Röstsiffrorna blev
115 Ja, 153 Nej och 77 avstod, 4 var frånvarande. Eftersom det krävs minst 175 röster för att stoppa ny
statsminister är Löfven därmed vald. Vi i Vänsterpartiet avstod med ett misstroendelöfte. Om den nya
regeringen väljer att lägga fram några av de sämsta förslagen i den s k 73-punktsöverenskommelsen
med MP, C och L kommer vi att väcka misstroende. Både Ulf Kristersson (M) och Ebba Bush Thor
(KD) har lovat att de kommer att stödja ett sådant, så vårt löfte/ är i alla bemärkelser skarpt.
Ni ska veta att det här inte varit ett enkelt beslut att komma fram till. Hade jag vetat att alternativet
hade varit nyval hade jag föredragit det. Bland de 73 punkterna finns mycket dålig; sänkta skatter för
höginkomsttagare (i synnerhet avskaffad värnskatt), utredning om försämrad arbetsrätt, utökad RUT,
utredning om marknadshyror vid nybyggnation och en hel del annat. Läggs några av dessa saker fram
som skarpa förslag kommer vi inte tveka om att fälla regeringen. En regering har då att välja mellan att
dra tillbaka detta eller extraval.
En lite bortglömd del bland de 73 punkterna är förvånansvärt bra politik på klimatområdet. Några
saker: Förbud mot nybilsförsäljning av fossilbilar till 2030 (vårt krav har ju varit from 2025), återinfört
flygskatt, lokala och regionala klimatinvesteringar, gröna obligationer, nationellt kollektivtrafikkort,
att SJ ska köra nattåg ut i Europa, ökat järnvägsunderhåll, konsumtionsbaserade mål för klimatutsläpp
(här kommer minskad köttkonsumtion att komma in), ökade satsningar på biogas, verka för klimatlag
på EU-nivå, förbud mot prospektering av kol, olja och gas m m. Jag säger inte att detta väger upp den i
många stycken nyliberala ekonomiska politiken, men det kan vara värt att komma ihåg. Kan vi se till
att vi får det ena, men inte det andra?, det kommer vi verka för. Läs gärna hela överenskommelsen:
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf
Ät mindre kött
Återigen har en gedigen utredning kommit fram till det vi i Vänsterpartiet sagt länge: minska
köttkonsumtionen. Den s k EAT-Lancetrapporten landar i max 100 gram rött kött i veckan. Det skulle
innebära en kraftig minskning av dagens nivåer på köttkonsumtion. Kan vi nu få politiska beslut för att
styra åt det hållet? Hoppas det. Läs mer om rapporten på: https://www.dn.se/debatt/stall-om-snabbttill-nyttigare-och-mer-klimatsmart-mat/
Transportsektorn och klimatmålen
Igår arrangerade Trafikutskottet en mycket välbesökt utfrågning (170 pers i Andrakammarsalen) om
transportsektorn och klimatmålen. Mycket återstår för att vi ska kunna uppnå delmålet om -70 procent
i transportsektorn till 2030 (vi i V har dessutom föreslagit en minskning av utsläppen med -80
procent). Missade du utfrågningen kan du se den hos Svt, se mer:
https://jensholm.se/2019/01/18/transportsektorn-och-klimatmalen/
Klimatbesluten under 2019
https://jensholm.se/2019/01/11/klimatbesluten-under-2019/
Staten måste ta ansvar för elvägarna
https://jensholm.se/2019/01/10/staten-maste-ta-ansvar-for-elvagarna/
God fortsättning på er allihopa förresten. Hoppas juluppehållet varit bra. Själv har jag varit i VM-byn
Seefeld och åkt längd och slalom. Kan meddela att resan t/r med tåg Sthlm-Seefeld (Österrike) gick
alldeles utmärkt. Inte en enda försening och mycket billigare än flyget. Och förstås bättre för klimatet.
Det var allt. Trevlig helg!
Jens
P S Äntligen kyla. Men isen kunde jag vara utan.

