
Rinkeby 2019-12-06 

 

Hej alla, 

Är i Rinkeby på klimatstrejken. Trots att regnet vräkte ned för några timmar sedan så fylls 

Stadsparken i Rinkeby upp av allt fler personer. Både elever från närbelägna skolor och 

proffsaktivister från stan. Budskapet mot klimattoppmötet COP25 är tydligt: Agera nu. Hoppfullt! 

 

Misstroendevotum 

I slutet av nästa vecka kan riksdagen avsätta arbetsmarknadsministern, detta efter att vi i Vänsterpartiet 

väckt misstroendevotum. Jag hoppas dock att vi inte hamnar där. Regeringen har en majoritet i 

riksdagen, som inte vill driva igenom en kaosprivatisering av Arbetsförmedlingen. Om regeringen 

lyssnar på oss och styr upp Arbetsförmedlingen får Eva Nordmark (S) fortsätta som minister. 

Avgörandet ligger i Stefan Löfvens händer. 

 

När kommer kilometerskatten? 

Varför ska tågen betala banavgift för varje km som de kör, men inte lastbilarna? Detta leder till att 

alltfler godstransporter görs på väg istället för järnväg. Klimatet och framkomligheten är den stora 

förloraren. När tänker regeringen lägga fram förslag på avståndsbaserad skatt på tunga transporter? 

     Ser fram emot att debattera detta med finansminister Magdalena Andersson (S) to 19/12. Läs min 

interpellation: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/en-

distansbaserad-skatt-pa-tunga-lastbilar_H710190  

 

Agera mot förseningarna med bättre kollektivtrafik 

Förseningarna i kollektivtrafiken kostar samhället 8,5 miljarder kr enligt en ny rapport från Svensk 

Kollektivtrafik. Det är hög tid att prioritera kollektivtrafiken mer. Mycket mer kan göras för att öka 

framkomligheten och minska förseningarna; färre privatbilar i våra städer, lättare el ingen 

biljettkontroll på bussar, tätare turer och statliga anslag till kollektivtrafikens drift. Jag är förvånad 

över att så många politiker talar så väl om kollektivtrafiken, men gör så lite. Läs mer: 

https://jensholm.se/2019/12/05/agera-mot-forseningarna/  

 

Biogaspriset 

Har i veckan delat ut Biogaspriset 2019 på Nalen i Stockholm. Uppsala kommun blev den värdige 

mottagaren, bl a tack vare framsynt offentlig upphandling där biogas har premierats. Biogas är ett 

fantastiskt drivmedel och energikälla. Minskar utsläppen, skapar lokala jobb och stärker vårt 

energioberoende (i dagsläget är vi ju beroende av import av drivmedel från skurkstater och instabila 

länder långt från våra gränser). Vi måste ge biogasen bättre förutsättningar bl a med fortsatt och bättre 

skattebefrielse, produktionsstöd, offentlig upphandling och fler biogastankställen. 

 

Satsa på kollektivtrafiken i Stockholm 

Se mer: www.klimatnödläge.nu   

 

Pressklipp 

Min interpellation om kilometerskatt omskrivs.  

https://www.tidningenproffs.se/nyhet/2019/12/en-distansbaserad-skatt-pa-tunga-lastbilar/  

Biogaspriset 

https://upphandling24.se/uppsala-kommun-biogasbast/  

Det finns bättre saker att spendera 11 miljarder på. Kollektivtrafiken ex vis. Skriver mot 

Tvärförbindelse Södertörn med Anna Sehlin och Clara Lindblom. 

https://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-skrota-tvarforbindelse-sodertorn-bygg-ut-jarnvagen-

istallet/repslb!gB6V1y20PYkklza8J2epCw/  

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens  
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P S Kan inte låta bli att skryta lite, men nästa år blir det Division Ett Korpen Stockholm för Matfors 

MBK. Ja, det är mitt och min vän Tomas´ Korpenlag i badminton. Igår vann vi vår sista match och vi 

hamnade på andra plats i serien, vilket ger oss avancemang till högsta serien. Ja, det är bara Korpen, 

men ändå... 


