Enskede, 2019-02-22
Hej alla,
Hoppas ni alla har en fin februarifredag.
Fortsätt flagga in
Igår firade vi att allt fler svenska fartyg flaggas in till Sverige, d v s inte längre kör under
bekvämlighetsflagg i skatteparadis. Läs mer här: https://jensholm.se/2019/02/21/for-en-rattvis-ochhallbar-sjofart/
Sura moderater uppfinner nya utskottsposter
Det här är riktigt töntigt. Bara för att Moderaterna är sura på C och L kräver de nu att de ska få posten
som en påhittad ”andre vice ersättare” i de riksdagsutskott där de inte är ordförande eller viceordförande. De vill dessutom ha ekonomisk ersättning för besväret (som ingen bett dem att utföra).
Och Socialdemokraterna har gått med på detta. Man tar sig för pannan. Läs mer:
https://www.svt.se/nyheter/efter-sprickan-med-c-och-l-m-kraver-nya-poster
Agerar Sverige i EU för minskade flygutsläpp?
Nederländerna har lagt fram ett intressant förslag om att minska flygbranschens snabbt växande
utsläpp. Nederländerna pekade på det självklara att EU:s medlemsländer måste vidta skyndsamma
åtgärder för att minska flygets utsläpp av växthusgaser och nämnde flygskatt eller skatt på flygbränsle
som alternativ. Kommer Sverige backa upp förslaget? Läs mer: https://jensholm.se/2019/02/16/agerarsverige-i-eu-for-minskade-flygutslapp/
Debatt om flygets skattebefrielse
På tal om flygets utsläpp. På ti 5 mars (någon gång under eftermiddagen) debatterar jag mot
finansminister Magdalena Andersson (S) om vilken regeringens strategi är för att avskaffa flygets
skattebefrielse. Snart har ju ICAO årets första ministermöte. Regeringen tänker väl lyfta frågan då, om
att även flyget måste betala skatt på sina drivmedel? Jo, ni som har bra minne kommer ihåg att jag
ställde frågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) som först meddelade att han skulle svara,
men nu lämnar besked om att det istället blir finansministern. Läs min interpellation:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/avskaffande-av-flygetsskattesubvention_H61074
V växer
Idag har Vänsterpartiet 10 procent i DN. V är också det parti som växer mest i medlemmar. Det är nu
det händer! Se mer: https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/kraftig-medlemsokning-forvansterpartiet
Det var allt. Trevlig helg!
Jens
P S Greta Thunberg drar massor till sina klimatdemonstrationer, nu senast i Bryssel och Paris. Så
otroligt hoppfullt!

