
Riksdagen, 2019-11-29 

 

Hej alla, 

Idag på EU-nämnden kom det fram att regeringen motarbetar införandet av kilometerbaserade 

vägavgifter för lastbilar i Europa (det s k Eurovinjettdirektivet). Mycket märkligt och olyckligt, men 

de borgerliga partierna på sammanträdet var mycket nöjda med den svenska hållningen. Nu kan det bli 

Sverige och Ungern som röstar nej till kilometerskatten. Det osar Januariavtalet på långa vägar... 

 

Omtag om Förbifart Stockholm 

Jag har just debatterat Förbifart Stockholm med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Nog borde 

han kunna ge Trafikverket ett uppdrag till en bantad förbifart? Nej, det tyckte inte han. Se gärna hela 

debatten här: www.riksdagen.se klicka på webb-TV. 

 

Låt staten bygga 5Gnätet 

I veckan har vi debatterat utbyggnaden av framtidens mobilnät, 5Gnätet. Vi i Vänsterpartiet har en 

lösning som är det mest kostnadseffektiva, bästa för klimatet och säkraste för Sverige, nämligen att 

staten låter bygga och sedan äger det framtida 5Gnätet. Läs mitt anförande här: 

https://jensholm.se/2019/11/27/lat-staten-bygga-5gnatet/  

 

Debatt om COP25 

På tal om debatter. Nästa vecka inleds klimattoppmötet COP25 i Madrid. I tisdags debatterade jag 

detta och Sveriges roll med miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Min kollega Lorena 

Delgado Varas (V) kommer att vara på plats. Se mer här: https://jensholm.se/2019/11/26/sverige-

infor-cop25/  

 

Låt oss glömma Black Friday 

Det talas en del om köpfesten Black Friday. Det görs också en hel del motstånd mot densamma; 

bytesringar, loppisar, seconhandförsäljning, demonstrationer m m. Gott så. Snart är det lördag, då kan 

vi trösta oss med ett det är ett helt år kvar till galenskaperna. Så, låt oss redan nu glömma kommersen 

denna dag. 

 

Nästa vecka 

Fullspäckad med aktiviteter, bl a: 

Må Studiebesök på Silja linje, elektrifiering och biogas - tema. 

Ti Biodrivtinget, där jag bl a delar ut årets biogaspris 

https://biodrivtinget2019.confetti.events/  

Ti Forum infrastruktur 

https://konferenser.dn.se/Event/100000182/Page/100000369/startsida  

On Utdelningen av Alternativa nobelpriset 

To Trafikutskott 

 

Det var allt. Trevlig helg. 

 

Jens 

 

P S Det har snöat. Vilken tajming till Första advent! 
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