
Enskede 2019-10-04 

 

Hej alla, 

Idag den 4 oktober är det Djurens dag. Tänk förr i tiden var det direktörer som marscherade mot 

löntagarfonder den 4 oktober – idag äter vi kanelbullar och värnar djuren. Och vem sa att allt var bättre 

förr? 

 

Vänstermotioner för grön omställning 

Den allmänna motionstiden är över för den här gången. I vanlig ordning har Vänsterpartiet lämnat in 

ett antal viktiga motioner. Här finner du länkar till ett urval som rör röd politik för grön omställning: 

https://jensholm.se/2019/10/04/vanstermotioner-for-gron-omstallning/  

 

En plan för jämlikhet och grön omställning 

Om du läser bland motionerna hittar du vårt budgetalternativ som heter ”En plan för jämlikhet och 

grön omställning”. Titeln sammanfattar väl innehållet. I bilaga 2 (sista sidan) finner du en 

sammanfattning av vårt klimatpaket – 40 miljarder kronor mer än regeringen de kommande tre åren. 

 

SAS och ansvaret 

Flygbranschen anpassar sig alltmer till lågprisflyget. Billigare biljetter -  men till priset av försämrad 

arbetsmiljö, ökade utsläpp och säkerhetsrisker. Nu senast har det visat sig hur SAS har sökt sig in på 

den dubiösa banan. Det måste är inte acceptabelt. Jag kommenterar bl a i SVT: 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trafikutskottets-ordforande-finns-fragor-som-sas-maste-svara-pa  

 

Ordning på elskoterkaoset – äntligen? 

Mycket bra att inframinister Tomas Eneroth tänker agera mot kaoset kring elskotrarna och att han 

understryker att våra kommuner även kan agera här och nu. Nya bestämmelser måste vara på plats 

innan sommaren 2020. Vågar vi ropa äntligen? Här kan du se gårdagens debatt: 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/ordning-och-reda-kring-

elskotrar_H610307  

 

Nobelpriset till Greta 

Nästa vecka, på torsdag kl 11.00 utannonserar norska Nobelkommittén vem som får årets nobels 

fredspris. Vågar vi hoppas på att det blir Greta Thunberg? Ja, det gör vi. Och då vill jag ödmjukt 

påminna om att henne nominerade jag och min kollega Håkan Svenneling tidigare i år. Blir vi 

bönhörda? Läs vår nominering, som nu känns aktuellare än någonsin: 

https://jensholm.se/2019/02/01/give-the-peace-prize-to-greta-thunberg/  

 

Flyget och skattebefrielsen 

Viktigt svar från Tomas Eneroth på min fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/infor-icaos-toppmote-och-flygets-skattebefrielse_H71222  

  

SD inte chaffisarna vän 

Skriver i tidningen Proffs: https://www.tidningenproffs.se/nyhet/2019/10/som-stodparti-till-m-gor-sd-

ingen-nytta-for-yrkestrafiken/  

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S På söndag åker jag och Trafikutskottet iväg på tågluff. Jepp! Vi kommer besöka Tyskland, 

Schweiz och Frankrike för att studera tåg, kollektivtrafik, cykel, biltillverkning och hur flygets utsläpp 

ska kunna minska. Vi reser med varsitt Interrailkort i handen.  
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