
Enskede, 2019-06-07 

 

Hej alla, 

Vilket väder – som gjort för att sitta inne och skriva nyhetsbrev   

 

Riksdagen agerar mot mätarfusket i bilar – på Vänsterpartiets initiativ 

Riksdagen är nu överens om att få ett stopp för det utbredda fusket med manipulerade vägmätare i 

bilar. Det var faktiskt jag som först lyfte frågan som ett s k utskottsinitiativ i Trafikutskottet tidigare i 

år. I onsdags debatterade vi i riksdagen manipulerade mätarställningar och alla partier backar nu upp 

vårt förslag om att göra det olagligt att manipulera mätarställningen i bilar och att åtgärder också ska 

göras vid bilbesiktningen för att komma till rätta med problemet. Idag är det inte olagligt att skruva 

tillbaka vägmätaren så att bilen uppges ha gått en kortare sträcka än vad den har gjort och därmed 

renderar ett högre andrahandsvärde. 

   Se riksdagsdebatten från i onsdag: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-

forslag/vag--och-fordonsfragor_H601TU16?  

Se också TV4s inslag om att riksdagen nu agerar https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/efter-tv4s-

avslöjande-om-felaktiga-mätarställningar-på-bilar-riksdagen-vill-ändra-på-lagen-11986989  

 

Låt EIB medfinansiera höghastighetstågen 

Igår träffade jag och Jonas Sjöstedt Europeiska Investeringsbanken, som numera har kontor i 

Stockholm. De uttryckte ett mycket stort intresse för att helt och hållet gå över till bara hållbara 

krediter, som vi i Vänsterpartiet vill. Och, vet ni vad? De var särskilt intresserade av att medfinansiera 

byggnaden av höghastighetsbanorna i Sverige. Jag ska se till att det budskapet snarast når regeringen 

så att vi snarast kan börja bygget med höghastighetståg i Sverige. 

 

Danmark 

Överlag mycket bra resultat i parlamentsvalet i Danmark. Grattis till Socialistisk Folkeparti som 

fördubblade sina mandat i Folketinget. Danskarna lär nu få en socialdemokratisk regering som är 

beroende av att förhandla med vänsterpartierna SF och Enhetslistan samt socialliberala Radikale 

vänstre. Det kan bli bra. 

 

Finland 

Även i Finland ser det ljusare ut. En ny S-ledd regering har nu tillrätt där Vänsterförbundet har fått två 

ministrar, utbildnings- och socialminister. De gröna och centerpartiet ingår också i regeringen, som 

dessutom får en övervikt av kvinnliga statsråd. Föredömligt! Hoppas nu att Sverige, Finland och 

Danmark samordnar sitt agerande i EU. På så sätt kan vi driva igenom mer progressiv politik på EU-

nivå. 

 

Körkort för vattenskoter 

Det är bra med den införda åldersgränsen för vattenskotrar, men varför passade regeringen inte på att 

också införa någon form av krav på körkort för vattenskotrar? Det är något vi krävt i riksdagen 

upprepade tillfällen och också något regeringen själv har ett förslag om. Läs min skriftliga fråga till 

infrastrukturminister Tomas Eneroth (S): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/korkort-for-vattenskotrar_H611725  

 

Rusta upp Inlandsbanan 

Inlandsbanan – järnvägen från Kristinehamn till Gällivare – kan spela en helt unik roll i Sverige både 

för turism och ökade godstransporter. I dagsläget är banan dåligt underhållen och nu hotas dessutom 

en viktig tvärbana till Inlandsbanan av avstängning. Inlandsbanan borde vi satsa mer på, inte dra ned 

på. Läs min skriftliga fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/upprustning-av-

inlandsbanan_H611706  

 

Fossilgasen och regeringens ansvar 
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Eftersom debatten om min interpellation med Anders Ygeman (S) om fossilgasterminalen nu inte 

äger rum förrän den 29/8 har jag ställt denna fråga. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/fossilgasterminalen-i-goteborg_H611724  

 

EU-valet – bättre kan vi 

Några ord om EU-valet: https://jensholm.se/2019/05/27/eu-valet-battre-kan-vi/  

 

Det var allt. Ha en solig helg! 

 

Jens 

 

P S Solen skiner, som sagt. Idag tänker jag sluta lite tidigare och hinna med en jogg i Sveriges mest 

besökta naturreservat; Nackareservatet. Det är livskvalitet! 
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