
Riksdagen 2021-04-16 

 

Hej alla, 

Regeringen har just presenterat infrapropositionen – planen för de kommande tolv årens 

infrastrukturinvesteringar. Drygt 800 miljarder kronor ska satsas på vägar och järnväg. Det är mycket 

pengar, men dessvärre långt ifrån tillräckligt. Regeringen föreslår inte heller att höghastighetsbanorna 

ska byggas som ett separat lånefinansierat projekt. Med den här hastigheten kommer de inte att bli 

klara i tid. Vi i Vänsterpartiet kommer inom kort lägga fram en motion med förslag på en 

infrastrukturproposition som tar avstamp i våra klimatmål och investerar i järnvägen på riktigt, men 

också cykelinfrastruktur, hållbara godstransporter, underhåll, IT, elektrifiering, minskat bilresande och 

mycket annat.  

     Jag har blivit intervjuad av de flesta större medierna om detta. Här är ett pressklipp 

https://www.di.se/nyheter/v-regeringens-tagsatsning-kommer-sla-ut-andra-satsningar/  

 

Bygg järnvägen 

Jag skriver tillsammans med Nooshi Dadgostar (V) och Ulla Andersson (V) om att det är dags att 

bygga höghastighetsbanorna. Tänkt att kunna flytta över resenärer och gods från väg och flyg till 

klimatsmarta järnvägen. Kom ihåg att regeringen behöver Vänsterpartiets stöd för att kunna finansiera 

höghastighetsbanorna och annan järnväg. Artikeln är publicerad i Svenska dagbladet, men bakom 

betalvägg. Här kan ni läsa den i sin helhet https://jensholm.se/2021/04/15/bygg-jarnvagen/ 

 

Fågelinfluensan 

Vad gör regeringen för att förhindra smittspridning från djurfabriker? Är det rimligt att samhället ska 

stå för kostnaden för djurfabrikernas virusspridning? jag vill veta vad regeringen gör för att förhindra 

nya pandemier med ursprung i storskalig djuruppfödning. Se min interpellation till landsbygdsminister 

Jennie Nilsson (S). Debatten blir ti 27/4: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/fagelinfluensan-och-risken-for-nya-pandemier_H810650 

  

Gör det lättare att ladda 

I tisdags debatterade jag med energiminister Anders Ygeman (S) om att göra det lättare att ladda 

elbil. Idag finns ingen standard för hur de publika laddstolparna ska hanteras. I höstas lovade han mig 

att ett enkelt system skulle finnas på plats inom ett halvår. Ett halvår… det är nu det. Och inget enkelt 

system finns ännu på plats. Nu svarade Ygeman att det ska finnas på plats det här året. Han kunde inte 

heller berätta hur många laddstolpar som kommer att behövas fram till år 2030, då transportsektorns 

utsläpp ska ha minskat med 70 procent. Det är uppenbart att vi får fortsätta att ligga på. För det ska 

vara lätt att göra rätt. Se debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/laddstolpar-for-elfordon_H810595  

 

60 miljoner till pälsindustrin!?! 

I regeringens vårbudget som kom igår avsätter regeringen 60 miljoner kronor i coronastöd till 

minkuppfödningen (se i utgiftsområde 23). Pengarna är inte förbundna med ett motkrav om att 

avveckla uppfödningen. En ren subvention till pälsindustrin. Vilket historiskt svek av S och MP! 

 

Satsa på elbussar 

Varför skära ned på stödet till elbusar när det borde ökas? Se min debatt med infrastrukturminister 

Tomas Eneroth (S) om regeringens försämringar av elbusspremien. 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/en-hallbar-aterstart-av-

kollektivtrafiken_H810552  

 

Elbussdebatten 

Bussmagasinet skriver om min och Eneroths debatt idag om elbussar. Jag är mycket förvånad över att 

S/MPregeringen fasar ut stödet till elbussarna. Det är ju nu investeringarna i elbussar ska börja. Inte 

avslutas. https://tinyurl.com/fxrnt63h  

 

Pyspunka i vårbudgeten 
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Tyvärr blev det ingen storsatsning på grön omställning med vårbudgeten. Jag kommenterar i Altinget.  

https://www.altinget.se/miljo/artikel/hur-mycket-gron-aaterstart-ar-egentligen-vaarbudgeten  

 

Beställ boken 

Min bok ”Pandemin som möjlighet” kommer ut i slutet av den här månaden. Beställ redan nu ett ex 

eller gärna fler från info@sjosalaforlag.se Boken kostar 85 kr + frakt. Beställer du kan du vara säker 

på att du får den så fort det bara går.   

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S I helgen ska jag fira att jag levt i 50 år. Det gör man inte var dag 😊 
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