
Riksdagen, 2019-06-14 

 

Hej alla, 

Härligt med skolavslutningstider och fotbolls-VM. Här i riksdagen tuffar vi på ett par veckor till. 

 

Fyrstegsprincipen 

Idag har vi debatterat den s k Fyrstegsprincipen. Viktigt verktyg i infrastrukturplaneringen, som säger 

att nya vägar endast är den sista av lösningar. Läs mer här: 

https://jensholm.se/2019/06/14/fyrstegsprincipen/  

 

Ordning och reda på våra vägar 

Äntligen! En helt enig riksdag kräver nu skyndsamma åtgärder mot mätarfusk i bilar. Beslutet, som 

togs i onsdags, är resultatet av ett s k utskottsintiativ som togs av oss i Vänsterpartiet. Och nu är det 

baxat hela vägen fram. Ordning och reda ska råda på våra vägar. Om du glömt vad det handlar om, läs 

mer här: https://jensholm.se/2019/06/07/enig-riksdag-backar-upp-v-forslag/  

 

Körkort till vattenskoter? 

Nog borde regeringen också lagt fram krav på körkort för vattenskoter (inte bara åldersgräns), som 

utretts flera ggr. Se Tomas Eneroths (S) svar till mig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

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

 

Fossilgas till Göteborg – nej tack 

Beslut om LNG-terminalen i Gbg fattas snart, framgår av detta svar. Regeringen tänker väl inte öppna 

för storskalig införsel av fossilgas? Se Anders Ygemans (S) svar till mig: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/fossilgasterminalen-i-

goteborg_H611724  

 

Arvodesstopp 

Nej, inte OK att statsministern och hans kollegor får tusentals kronor i arvodeslyft, medan vanligt folk 

går på knäna. Arvodesstopp nu! https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---

pressmeddelande/2019/jun/14/nya-arvoden-for-statsraden-pressmeddelande-14-juni/  

 

Lämna inte ut Assange 

Det brittiska regeringsbeslutet om att tillåta utlämning av Wikileaksledaren och avslöjaren Julian 

Assange är mycket oroväckande. Assange har gjort ett viktigt journalistiskt jobb när han avslöjat 

USAs smutsiga krig i Irak. För det kan han nu straffas med upp till 170 (!) år i fängelse. Det här kan 

bli ett farligt prejudikat mot andra visselblåsare. 

     Jag tycker däremot Assange ska ställas tillrätta för sitt eventuella sexualbrott i Sverige. 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Visst går Sverige vidare i VM. Vi börjar med att slå Thailand på söndag, och sedan USA på to. 
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