
   

SPF Seniorerna Östersund ställde frågor till riksdagsledamöter den 3 febr 2020 

Efter en inledning av året med två ”prova på-träffar” - Boule o Bowling var det dags för första 

månadsmötet. Nära 100 personer hade mött upp i Ordenssalen på Gamla teatern då föreningens 

ordförande Per Söderberg hälsade välkommen. Det var en lite kall lokal denna gång p g a fel på 

ventilations/värmesystemet. 

I ”heta stolen” fanns riksdagsledamöterna Kalle Olsson (s) och Pelle Åsling © De hade fått ut ett antal 

frågor i förväg: 

- Vad innebär riksdagens beslut när det gäller bankernas ansvar för kontanthantering? 

Varför är inte insättningar från föreningar med? -  

- Hur är läget när det gäller framtida styrning av flygplatsen på Frösön? 

- Hur ser ni på framtida möjligheter av att åter få militär verksamhet i Jämtlands län? 

Uppsala nämns som plats för ny flygflottilj! 

- Hur ser framtida planeringen ut när det gäller satsning på tåg? 

• Norra stambanan * Inlandsbanan *Höghastighetståg 

- Vilka pensionärer kommer att prioriteras de kommande åren? Varför har andra 

Nordiska länder högre ”lägstapensioner”? 

- Hur ser framtiden ut när det gäller reseavdrag?  18:50 har funnits under många år. 

Tyskland har numera ett reseavdragssystem som är oberoende av transportslag och 

där avdragen enbart grundar sig på avståndet mellan hem och arbetsplats. 

Reseavdraget är 0,30 € per kilometer avstånd, rakt av. 

- Hur ser utbyggnad av internet ut? Synpunkter på nedläggning av kopparnätet och 

därmed ADSL. 

- Er syn på tärande och närande regioner i Sverige!  

 

 

På bilden ser vi riksdagsledamöterna Pelle 
Åsling och Kalle Olsson flankera ordföranden 
Pelle Söderberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Sven-Olof Andersson 

 

Riksdagsledamöterna gav svar på alla frågor.                          

- Bankerna måste se till att kontanter skall fungera som betalningsmedel!                       

- Tyvärr kommer nog inte fjärrstyrning av flygplatsen att kunna förhindras.                        

- Försvarsbudgeten i framtiden kommer att avgöra om det kan återkomma militär 

verksamhet till Jämtland.                                                                         

- Satsning på järnväg i hela landet ingår i Januariavtalet                             

- Reseavdragen föreslås ändras till avdrag utifrån avstånd.                        

- Internetutbyggnaden kommer att fortsätta. Svårt att stoppa nedläggningen av kopparnätet.  

- Norrlandslänen är närande och det är en ej acceptabel syn som många i          

Storstadsregionerna har på utjämningssystem och behovet av översyn av skattebaser. 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland


   

      

      

       

 

Vice ordföranden Martin Rolén informerade om datautbildning och Simon Bylund 

informerade om Datarut. 

Nästa arrangemang är en bussresa till Birsta 20/2 i samarbete med SPF Brunflobygden som 

nu är fullbokad. Årsmötet är den 24 februari och där blir det medverkan av Karin Mattsson - 

Idrottens betydelse för medborgarna. Under hösten kommer övriga partiers 

riksdagsledamöter att bjudas in till ”heta stolen” 
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