
Värmdö 2021-06-18 

 

Hej alla, 

Sitter på bussen på väg ut mot Sollenkroka -> båt ut till Möja (Sthlms skärgård). Har just haft debatt 

med inframinister Tomas Eneroth (S). Han var arg. Arg för att vi i Vänsterpartiet avser att rösta ned 

Stefan Löfven och hans regering på måndag. Jag är också arg. Arg och besviken över att 

socialdemokraterna under två och ett halvt års tid fört en nyliberal politik styrt av ett avtal där 

”Vänsterpartiet ska hållas utanför allt politiskt inflytande”. Vi har hela tiden sagt att vårt stöd för 

regeringen har varit villkorat. Om regeringen avser att gå vidare med marknadshyror kommer vi fälla 

regeringen. Vi har under över två års tid försökt få dem att förstå detta, men S/MP-regeringen har 

hanterat oss som röstboskap. Det håller inte. Låtsas inte ha den majoritet ni inte har. Kom överens med 

Vänsterpartiet eller avgå. På måndag kl 11.00 får vi se. 

     Debatten då? Jo, Eneroth och regeringen har lagt fram ett förslag till ny miljöbilsdefinition där 

biogasbilar inte längre ska finnas med. En lapsus i arbetet? Eller medveten politik? Jag vet inte. Nu 

förväntar vi oss att regeringen drar tillbaka förslaget, och jag kunde höra en liten öppning för det i 

ministerns annars sura svada. 

 

Kollektivtrafiken efter corona 

Jag talade på ett seminarium igår på temat kollektivtrafiken efter corona. Se mer här. 

https://www.bussmagasinet.se/2021/06/svartmala-inte-kollektivtrafiken-nu-finns-chansen-att-tanka-

nytt/    

 

Rör inte vår tågvärd 

Vi behöver mer personal i kollektivtrafiken, inte mindre. Läs vårt inlägg. 

https://sekotidningen.se/nyhet/behall-tagvardarna-pa-pendeltagen/    

 

Märk drivmedlen korrekt 

Drivmedel som märks som förnybara eller fossilfria måste vara det i praktiken, annars måste de 

märkas om. Tar upp frågan i TV4 

https://www.tv4.se/artikel/6StvqzuHEYpcJe01te7ZoS/vaensterpartiet-kraever-stopp-foer-felaktig-

marknadsfoering  

 

Debatt om järnvägsunderhåll 

Järnvägsunderhåll i egen regi, nya stambanor, August Gripenstedt, obalanserad budgivning, 

Schweiz, Storbritannien, kontaktledningar och tunnlar. Här kan du se tisdagens järnvägspolitiska 

debatt. Om du inte hinner se allt kan du skrolla fram till 1.11 där berättar jag varför vi måste omvandla 

Europas mest avreglerade underhåll till ett välfungerande järnvägsunderhåll i egen regi. Det 

efterföljande replikskiftet mellan mig och Helena Gellerman (L) tydliggör skillnaden mellan vänster 

och höger om järnvägens organisation. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-

forslag/jarnvagsfragor_H801TU15   

 

Körkortskrav för vattenskoter 

Här kan du se tisdagens debatt om förarbevis/körkort för vattenskoter. Äntligen får vi detta, men 

varför träder kravet ikraft först nästa sommar och inte nu? Och varför inte en åldersgräns på 18 år för 

att köra vattenskoter? https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/forarbevis-for-

vattenskoter_H801TU12  

 

Nästa vecka. 

På måndag kl 11.00 röstar vi om Stefan Löfven, och därmed hela regeringen. Därefter kommer vi att 

debattera regeringens förslag till infrastrukturproposition, järnväg, vägar, cykling, sjöfart, 

beteendeförändringar och minskade utsläpp för planperioden 2022-2033. Ganska viktigt, med andra 

ord. 

 

Pandemin som möjlighet 
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Har du ännu inte köpt min bok, Pandemin som möjlighet? Gör gärna det. Beställ gärna hem den till 

ditt bibliotek. Mer info: www.sjosalaforlag.se/butik-4605709      

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Sverige vinner idag och går därmed vidare från sin grupp. Heja Sverige och heja Norden! 

http://www.sjosalaforlag.se/butik-4605709

