
Riksdagen 2019-11-15 

 

Hej alla, 

Vilken pyspunka! SD kallade till misstroendevotum mot justitieminister Morgan Johansson (S) i 

morse. Men att avsätta en minister när den behövs som bäst är bara löjligt och dumt. Så tyckte 

uppenbarligen också riksdagens majoritet som röstade ned SDs förslag. 

 

Inga mer pengar till Förbifart Stockholm 

Igår kallade vi i Trafikutskottet till oss infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Trafikverkets gd 

Lena Erixon. Detta med anledning av att Förbifart Stockholm nu väntas bli 3,3 miljarder dyrare och 

fyra år försenad. Jag lyfte att det är dags att dra i nödbromsen och stoppa motorvägsbygget helt och 

hållet, alternativt åtminstone banta det så att man håller sig inom budget. Ministern och gd:n var inte 

så pigga på det, men vi fortsätter och ligger på. Det var ett stort medieintresse för vårt sammanträde, 

här en artikel: https://www.dn.se/sthlm/finansiering-av-forbifartens-extrakostnader-fortfarande-oklar/  

 

Trängselskattens intäkter 

Trängselskatten i Stockholm inbringar nästan två miljarder kr/år. Läs mer om hur intäkterna används i 

det pm som riksdagens utredningstjänst tagit fram för min räkning: 

https://jensholm.se/2019/11/15/trangselskattens-intakter/  

 

Klimatkolonialism i svenska utsläppskrediter 

Jag frågar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) om hon kommer att agera mot 

klimatkolonialismen (ca 36 min). https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H7C120191114fs    

 

Arlanda Express: Profiten till kinesiska kommunistpartiet 

Varför lät regeringen Arlanda Express´ få förlängt privat monopol ända till 2050? Det innebär fortsatta 

skyhöga biljettpriser, försvårad kollektivtrafikintegration, uteblivna utsläppsminskningar och vinster 

rätt ned i fickan på kinesiska staten. Varför? Det kommer jag och infrastrukturminister Tomas Eneroth 

(S) debattera i riksdagen fre 22/11 ca 9.00. Läs min interpellation här: 

https://jensholm.se/2019/11/12/arlanda-express-varfor-forlangt-privat-monopol/  

 

Hönor ska inte sitta i bur 

Alltför få politiker står upp för djurens rättigheter, men min kollega Elin Segerlind är en. I det här 

fallet tar hon strid för de 800 000 hönor som är inspärrade i minimala burar. Läs hennes interpellation: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/utfasning-av-burar-inom-

aggindustrin_H710108  

 

Färdtjänsten måste förbättras 

Vi behöver en bättre färdtjänst. När tänker regeringen agera? Läs min fråga: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/moderniserad-lagstiftning-for-

sarskilda_H711374   

 

EIB stoppar det fossila 

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beslutat att upphöra med investeringar i fossil energi. Detta 

är något vi länge krävt från Vänsterpartiet. Bravo! 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Nu är spanska politikerna överens. Det blir en regering mellan socialdemokratiska PSOE och 

vänsterns Podemos. Podemos ordförande Pablo Iglesias blir vice-premiärminister och partiet tros får 

fyra, fem ministrar i den nya regeringen. Ser vi en ny trend startas med en socialdemokrati som väljer 

att samarbeta vänsterut? Ska bli intressant att följa 
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