Riksdagen 2019-02-15
Hej alla,
Har just debatterat miljöbilsdränage med Isabella Lövin (MP). Alltså att svenska el- och gasbilar köps
med miljöbilsbonus och sedan snart skickas vidare till Norge eller Tyskland för försäljning. Utebliven
miljönytta i Sverige och färre el- och gasbilar på andrahandsmarknaden. Något måste göras. Ni kan se
hela debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/el--ochgasbilar_H61050
Avskaffa flygets skattesubvention
Regeringen har lovat att driva att flygets skattesubvention på flygbränsle ska avskaffas. Det gör man
bäst inom internationella luftfartsorganet, ICAO. Och vet ni vad? ICAO har två viktiga ministermöten
nu under våren och sin generalförsamling till hösten. Upp till bevis, regeringen! För varför ska flyget
få slippa betala skatt på sitt bränsle? Debatt mellan mig och inframinister Tomas Eneroth (S) ti 5
mars. Läs mer: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/avskaffande-avflygets-skattesubvention_H61074
SJ – låt vinsten finansiera billigare biljetter
SJ har presenterat sitt bokslut för 2018. Det är glädjande att antalet resor med SJ har växt till hela 32
miljoner under 2018, en ökning med 1,5 miljoner. SJ kan också leverera en vinst till svenska staten på
närmare en halv miljard kronor (468 miljoner kr). Men vem har eg betalat denna vinst? Just det, alla vi
som reser med tåget. Låt pengarna gå tillbaka till förbättrat service och billigare biljetter. Läs mer:
https://jensholm.se/2019/02/15/sj-lat-vinsten-finansiera-billigare-biljetter/
Underlätta för ökat cyklande
Igår debatterade vi cykelpolitik i riksdagen.
Lite av innehållet i mitt anförande:
* Cykeln först - inte bilen
* Sätt mål för ökat cyklande - 20 procent
* Bygg ut cykelinfrastrukturen - mer pengar
* Ändra väglagen för att underlägga cykelvägar
* Bygg cykelbanor vid 2+1-vägar
* Ta med cykeln i kollektivtrafiken
Se hela debatten: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-omforslag/cykelfragor_H601TU6?fbclid=IwAR1mBpWxIDTJ5_osc6ESPLHsJ9RhDTozHJsfXSUMvl4mboG1oxL87aLWSI (jag kommer först).
Hoppfullt om efterhandskonverterade biogasbilar
Se min fråga och ett rätt OK svar från miljö- och klimatminister Isabella Lövin om
efterhandskonverterade biogasbilar. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftligfraga/biogasbilar-i-bonus-malus-systemet_H611154
EU-konferens
I helgen är jag i Norrköping för Vänsterpartiets EU-valskonferens. En valplattform och vallista ska tas
fram inför EU-valet i maj. Angående listan så behöver vi ha bra klimatnamn på valbar plats. Därför
hoppas jag, och tror, att valkonferensen kommer att rösta för att Deniz Butros lyfts upp till andra plats
och att Malin Björk står kvar på första.
Leksand
Tisdag nästa vecka besöker jag Leksand. Jag kommer tala om ”Om inte vi, vem?” kl 17.00 på ABF.
Är du i trakterna, kom gärna!
Pressklipp
Sveriges Radio

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7153249&fbclid=IwAR15bSfSXbW
TyrTTI2ZY5nDyww-lVWw_Sj2Y4w8z-VaJPwi_XeaRzQob0fo
Om hållbarare sjöfart
https://www.sjofartstidningen.se/rapportslapp-om-hallbar-sjofart/
Expressen
https://www.expressen.se/nyheter/vansterpartiet-splittrat-i-fragan-om-eu-uttrade/
Det var allt för nu,
Jens
P S Den här artikeln av Fredrik Strage om varför han har slutat flyga är så bra. Läs den!
https://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/fredrik-strage-som-influencer-lovar-jag-er-att-inte-flygaunder-hela-2019/

