
Enskede 2021-03-12 

 

Hej alla, 

Då var det vinter igen – eller kommer våren? Aprilväder mitt i mars. 

 

Hållbar återstart av kollektivtrafiken med elbussar 

Varför minskar regeringen anslagen till elbussar? Det är ju nu den hållbara återstarten av 

kollektivtrafiken måste starta. Bussmagasinet skriver om min kommande debatt med Tomas Eneroth 

(S). https://www.bussmagasinet.se/2021/03/v-forslag-satsning-pa-elbussar-och-okat-stod-till-

kollektivtrafiken/  

 

Elbussdebatt 

På tal om elbussar och kollektivtrafiken. To 25 mars kommer jag att debattera frågan med Eneroth. 

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

hallbar-aterstart-av-kollektivtrafiken_H810552  

 

Sänk banavgifterna för järnvägen 

Det är inte rimligt att det mest klimatsmarta trafikslaget, tåget, straffas med höjda avgifter, medan 

lastbilarna inte behöver betala någon avgift. Se min debatt från i tisdags med Tomas Eneroth om 

sänkta banavgifter för järnvägen https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/sankta-banavgifter-for-jarnvagen_H810505 

  

Engagera folket i omställningen 

Vi borde göra som Finland; engagera folket i klimatomställningen. Läs min fråga till klimatminister 

Per Bolund (MP) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-

fraga/allmanhetens-klimatengagemang_H8112128   

 

Stoppa fossilbolags stämningar mot stater 

På tal om klimatministern. Igår frågade jag honom om regeringen kommer att avveckla s k 

investerarskydd där storbolag kan stämma stater som vill fasa ut det fossila. Bolund aviserade en 

beredvillighet att få bort investerarskyddet. Bra!, men är det verkligen regeringens linje? Se mina 

frågor och ministerns svar här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H8C120210311fs  

 

Överupplåna till investeringarna 

Jag skriver i Flamman om hur vi kan och borde låna till klimatsmarta investeringar. Ett konkret förslag 

för hur vi kan gå till väga utan att riskera ekonomin är överupplåning. Läs mitt inlägg: 

http://flamman.se/a/med-overupplaning-kan-vi-finansiera-investeringarna  

 

Går tågen i tid? 

Missade du Trafikutskottets TVsända utfrågning om punktlighet på järnvägen igår? Här kan du se den 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/trafikutskottets-oppna-utfragning-om-

jarnvagens_H8C220210311ou1  

 

Rusta upp – lägg inte ned Stångådalsbanan 

Vi skriver om vikten av att rusta upp Stångådalsbanan (Kalmar län) och andra regionala banor. Läs 

mer: https://www.barometern.se/debatt/nedgradera-inte-stangadalsbanan-rusta-upp-den-163695e0/  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Att Sverige och andra rika länder motarbetar att fattiga länder ska få producera egna covidvacciner 

vid sidan av patentet gör mig mycket mycket upprörd. Vilket hyckleri!  
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