
Värmdö, 2021-10-22 

 

Hej alla, 

Kommer just från den stora klimatdemonstrationen i Stockholm. Mycket folk, härlig stämning och 

höstsol – det känns som vi håller på att bygga upp ett stort tryck i klimatfrågan. Det bådar gott inför 

COP26 och valet nästa höst. 

 

Agendahearing om klimatet 

Missa inte Agendahearingen om klimatet nu på söndag kl 20.00-22.15 där jag medverkar för Vs 

räkning. Missa inte! Kommentera gärna i sociala medier, om du finns där. 

 

Skärp miljökontrollen vid bilbesiktningen 

Varför har regeringen försämrat miljökontrollen vid fordonsbesiktningen? Nu ligger Sverige i 

bottenligan i Europa. Ser fram emot att debattera detta med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) 

ti 16/11.  

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

lagar/dokument/interpellation/miljokrav-vid-fordonsbesiktning_H91069  

 

Debatt om COP26 

På tal om interpellationsdebatter. Fre 29/10 debatterar jag Sveriges klimatpolitik inför klimattoppmötet 

COP26 med klimatminister Per Bolund (MP).  

 

Ta bort flygets skattebefrielse 

Regeringen kommer väl att lyfta frågan om att avskaffa flygets skattebefrielse nu på det kommande 

ICAO-toppmötet? Nästa vecka får jag svar från Tomas Eneroth.  

   Läs min fråga här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-

fraga/skattebefrielsen-for-flygbransle_H911199  

 

Rödgrön cykelpolitik 

Ökade investeringar i cykelinfrastruktur, svänga mot rött, gröna resplaner, ta med cykeln på tåget, 

fyrstegsprincipen, få ordning på elsparkscykelkaoset.  

   Läs vår nya cykelmotion: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-och-

saker-cykling_H9023191  

 

Stefan Löfvens sista EU-nämnd 

I onsdags hade vi möte med statsminister Stefan Löfven (S) för sista gången i EU-nämnden. 

Energipriser, COP26, migration och Polen var en del av våra diskussioner.  

   Du kan se hela mötet här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppet-sammantrade/oppet-

sammantrade-i-eu-namnden_H9C220211020st1  

 

Klimatmålen måste nås 

Med dagens styrmedel kommer vi inte nå våra klimatmål. Vänsterpartiet vill öka tempot i 

klimatarbetet.  

   Jag kommenterar i SVT. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/partier-tveksamma-till-att-sverige-

klarar-klimatmal   

 

Ekocid 

Vi behöver en lag som skyddar naturen för naturens skull. Vänsterpartiet var först i riksdagen att 

motionera om en särskild skyddslag för naturen, lag om ekocid. Vi vill att även Svenska Kyrkan ska 

lyfta frågan. 

   Läs vår debattartikel i Kyrkans Tidning. https://www.kyrkanstidning.se/debatt/nu-bor-vi-stalla-oss-

bakom-uppropet-lag-mot-ekocid  

 

Satsa på personalen i kollektivtrafiken.  

Läs vårt inlägg i ETC https://www.etc.se/debatt/satsa-pa-personalen-trygg-kollektivtrafik   
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Det var allt för nu. Ha en fin hösthelg, 

 

Jens 

 

P S Är helt chockad av dödsskjutningen av rapparen Einár, 19 år från Dalen Enskede. Våldet måste få 

ett slut. De kriminella måste bort från våra gator. Nu. 

 


