
Riksdagen, 2019-11-22 

 

Hej alla, 

Debatterade just förlängningen av det privata monopolet för Arlanda Express. Vilken otroligt dålig 

affär för Sverige – men en kassako för de kinesiska och australiska ägarna. Världens högsta priser och 

en massa bil- och taxiresande istället för klimatsmart tågresande. Hur kunde regeringen låta det ske? 

Se debatten mellan mig och inframinister Tomas Eneroth (S) här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/forlangningen-av-a-trains-koncession-for_H710115  

 

Politiken inför COP25 

På tisdag kl 13.00 debatterar jag klimattoppmötet COP25 och vad Sverige ska driva för politik där. 

Debatten blir med miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Titta gärna! Min IP: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/den-svenska-positionen-infor-

klimattoppmotet-cop_H710103  

 

Ta strid i Bryssel för förnybart 

Utsläppen från transportsektorn ökar i en tid då de måste minska kraftigt. En viktig del i den svenska 

strategin är att göra förnybara drivmedel som biogas, biodiesel och etanol billigare genom en 

skattenedsättning. Nu hotas denna nedsättning av EU. Regeringen måste ta strid i Bryssel för vår 

skattenedsättning för förnybart. Vad gör regeringen? Jag lyfte frågan igår på riksdagens frågestund: 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H7C120191121fs (jag kommer in 

efter ca 30 min). 

   

Sluta trixa med dåliga krediter 

Vi i Vänsterpartiet har flera gånger kritiserat den tidigare borgerliga och nuvarande S/MP-regeringens 

stora uppköp av osäkra utsläppskrediter i andra länder. Dessa uppköp gör att vi förlägger ansvaret för 

omställningen på länder som Kina och Indien istället för att göra det själva. Nu har Dagens Nyheter i 

uppmärksammade granskningar påvisat att den absoluta merparten av krediterna är riktigt dåligt 

genomförda projekt ibland helt utan klimatnytta och ibland i strid med andra viktiga sociala eller 

miljömässiga mål.  

     Med anledning av detta vill jag veta vad den svenska regeringens hållning är. Jag har därför skickat 

in denna interpellation https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_H710147 till Isabella 

Lövin (MP).  

 

Debatt om Förbifart Stockholm 

På tal om interpellationer och klimat ser jag fram emot att debattera Förbifart Stockholm med Tomas 

Eneroth (S) på fredag. Läs mer: https://wp.me/p4B2xM-2J4  

 

Stoppa nedläggningen av Arbetsförmedlingen 

Nog nu med försämringarna av Arbetsförmedlingen. Vi utfärdar misstroendevotum mot 

arbetsmarknadsministern om regeringen inte sansar sig. Läs mer: 

https://www.vansterpartiet.se/stoppa-kaosprivatisering-av-arbetsformedlingen/  

 

Pressklipp 

I DI om Förbifarten  

https://www.di.se/nyheter/trafikverket-far-kritik-fran-alla-for-miljardkaoset-reglerna-skarps/  

Travel News om min Arlanda Expressdebatt  

https://www.travelnews.se/viggos-kronika/kronika-snart-kan-det-bli-censur-pa-arlanda-express/  

I DN om klimatkolonialismen  

https://www.dn.se/nyheter/sverige/lovin-klimatkompensation-ar-avlatsbrev-for-rika/  

Om förnybart  

https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20191121/har-pressas-ministern-om-

skattesmallen-pa-hvo-diesel-och-e85/ 

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 
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Jens 

 

P S Ni missar väl inte Socialistiskt forum i Stockholm nu på lördag? Jag är där kl 15.00 på ett samtal 

om jämlikhet och klimatomställning. https://abfstockholm.se/evenemang/jamlikhet-och-klimat/  

https://abfstockholm.se/evenemang/jamlikhet-och-klimat/

