
Linköping, 2022-06-17 

 

Hej alla, 

Är i Linköping på konferensen Transportforum. Där har jag bl a pratat om vikten av en 

återstart för kollektivtrafiken. Under pandemin uppmanade regeringen oss att undvika 

kollektivtrafiken. Nu måste regeringen ge ekonomiskt stöd till kollektivtrafiken så att den kan 

återhämta sig utan att behöva höja taxor eller lägga ned busslinjer. Lyssnade också på en 

norsk forskare som talade om att de norska trängselskatterna i t ex Bergen och Oslo har 

gynnat låginkomsttagare främst, vid sidan av de positiva miljöeffekterna. Alltså, samma 

resultat som med trängselskatten i Sverige. 

 

En infraplan i strid med klimatmålen 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har i veckan presenterat regeringens förslag till 

infrastrukturplan 2022-2033. Det här är regeringens största ekonomiska investeringsplan i alla 

kategorier. Totalt handlar det om 799 miljarder kronor. Trots det är infraplanen helt och hållet 

underfinansierad. Med det förslag regeringen nu lagt fram kommer en stor del av våra 

järnvägar och vägar vara i sämre skick 2033 än vad de är idag. Många av de utlovade 

investeringarna i ny järnväg; Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, fyrspår Alingsås och de 

nya höghastighetsbanorna för att ta några exempel, kommer att bli färdiga alldeles för sent. Ja, 

det är svårt att säga ett slutdatum med den här undermåliga finansieringen. Läs mer: 

https://jensholm.se/2022/06/13/infraplanen-for-lite-for-sent/  

 

Stäng djurfabrikerna 

Jag och Elin Segerlind skriver i ETC om smittriskerna från intensiv djuruppfödning. Läs 

inlägget: 

https://www.etc.se/debatt/minska-smittriskerna-i-sveriges-djurfabriker  

 

Odlat kött 

Har kan ni se förra veckans debatt om odlat kött mellan mig och landsbygdsminister Anna-

Caren Sätherberg (S). https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/godkannande-av-odlat-kott_H910483  

 

Colombia och Frankrike 

På söndag smäller det. Presidentval i Colombia, där vänsterns Gustavo Petro är favorit. 

Vinner Petro är det ett helt och hållet historiskt resultat. Colombia har i princip alltid styrts av 

två olika högerpartier och oppositionen har mördats eller tryckts ned på andra sätt. I Frankrike 

går vänsteralliansens Jean-Luc Melenchon starkt fram i parlamentsvalen, men där är det låga 

valdeltagandet och krav på s k förhandsregistrering ett hinder för den som vill mobilisera 

gräsrötter. Men himla bra att vänstern – sossarna, kommunistpartiet, de gröna och de okuvade 

Frankrike – äntligen har gått samman. Vänstern är på frammarsch i båda länderna och 

klimatfrågan står i centrum hos båda. Vi håller tummarna! 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Respekt till ledarna för Frankrike, Italien och Tyskland, Macron, Draghi och Scholz tog 

tåget till Kiev för att träffa president Zelenskyj. Symbolhandlingar ska inte underskattas. 
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