Enskede 2020-12-18
Hej alla,
Varmaste året i mannaminne. Och det märks. +6C och konstant duggregn. Mörker när man vaknar,
mörker när man jobbat färdigt. Drömmen om en vit jul – också det ett skäl till att höja tempot i att
minska våra utsläpp. Här kommer mitt sista nyhetsbrev för 2020, tror jag iallafall.
Det ska bli lättare att bygga cykelvägar
Mycket positiv nyhet! Trafikutskottet beslutade igår att underlätta utbyggnaden av cykelinfrastruktur.
Cykelväg ska kunna anläggas oberoende av bilväg. Dagens väglag från 1971 behöver därför ändras så
att cykelvägar inte ses som ett bihang till bilväg. Det här innebär att Trafikutskottet ställer sig bakom
en motion bl a från oss i Vänsterpartiet. Läs mer här: https://jensholm.se/2020/12/17/trafikutskottetunderlattar-for-cykelvagar/
Ska läkemedelsindustrin får diktera priserna?
Fantastiskt bra att vaccinet är på gång. Men är det inte märkligt att läkemedelsbolagen vägrar att
offentliggöra priset för vaccinet? Varför kräver inte Sverige och EU öppenhet istället för sekretess?
Regeringen motarbetar våra åtaganden om öppenhet kring prissättning av mediciner. Läs min fråga till
socialminister Lena Hallengren (S). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftligfraga/transparens-kring-vaccinpriser_H8111040
Liv måste överordnas patent
På tal om vaccinet. WHO uppmanar sina medlemsländer att dela med sig av patent och data kring
covidmediciner. Förslaget backas upp av många länder, men – obegripligt nog – inte av Sverige. F d
biståndsminister Peter Eriksson (MP) har svarat mig.
Varför tycker jag att detta är en viktig fråga? Det handla om att rädda liv förstås. Men det som idag
är en pandemi är imorgon klimatkrisen. För att bekämpa den behöver vi också öppna data kring den
senaste miljötekniken.
Läs min fråga och Peter Erikssons svar. Sen avgick han som bekant som minister. Kanske lika bra
det, för det här svaret sätter läkemedelsindustrins intressen före att rädda liv.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/whos-covidplattform-ctap_H811913
Motarbeta inte havsbaserad vindkraft, Vattenfall
I andra länder investerar Vattenfall i havsbaserad vindkraft, i Sverige motarbetar de. Varför? Är de
rädda för de sänkta elpriser som mer vindkraft kan medföra? En eftergift för Svenskt Näringsliv? Nu
måste ministern agera. Läs min skriftliga fråga till energiminister Anders Ygeman (S):
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/vattenfalls-satsning-pahavsbaserad-vindkraft-i_H8111063
Orättvisa utsläpp
Ser mycket fram emot den här debatten med Isabella Lövin (MP).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/miljomalsberedningen-ochojamlikt-fordelade_H810257
Läs Coronateserna
Coronateserna är lika bra som lättläst. Läs den! https://jensholm.se/2020/12/16/coronateserna-livetefter-pandemin/
Det var allt. En riktigt god jul och gott nytt år till er alla!
Jens
P S I julhelgen kommer nya avsnitt av SVT-serien Vår tid är nu. Något att se fram emot!

