
Tåget, Sörmland, 2012-10-10 
 
Hej alla, 
Är på väg hem från en trevlig föreställning i Linköping. Talade om hur vi kan ställa om 
Linköping till en hållbar stad. Fick då idén att göra en liten checklista. Vad görs för klimatet 
på din ort? Vad är bra, vad kan bli bättre? Läs gärna (och tyck till!): 
http://jensholm.se/2012/10/10/checklista-for-lokalt-klimatarbete/ 
 

Osäkra kärnkraftsverk 
Förra veckan frågade jag miljöminister Lena Ek vad hon ansåg om säkerheten på svenska 
kärnkraftsverk. Detta angående läckta uppgifter från EUs s k stresstester om bristerna på 
Forsmarks kärnkraftsverk. Lena Ek uttryckte då sitt fulla stöd för säkerheten och de 
myndigheter i Sverige som har till ansvar att följa detta. Nu har samma minister kallat till 
krismöte om bristerna i just säkerhet på de svenska kärnkraftsverken. Mötet ägde rum idag, 
med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsverksägarna Vattenfall och Eon. 
     Ena veckan säger Lena Ek att allt är så bra så. Nästa stund (idag) säger hon tvärt emot. Vad 
är det som gäller egentligen? Är svenska kärnkraftsverk säkra eller inte? Med anledning detta 
kräver jag nu en interpellationsdebatt med Lena Ek. Läs gärna min IP på: 
http://jensholm.se/2012/10/10/flip-flop-om-karnkraften/  

Miljömotioner 
Allmänna motionstiden avslutades förra veckan. Vänsterpartiet har totalt lagt 131 motioner. 
På: http://jensholm.se/2012/10/09/motioner-2012-2013/ kan ni läsa de flesta motioner som har 
bäring på miljö, klimat och djurrätt. En hel del om jag får säga det själv. Med där finns också 
vår budgetmotion. Det var den Jonas Sjöstedt refererade till i partiledardebatten när han 
tillrättavisade Miljöpartiets Åsa Romson; Vänsterpartiet satsar faktiskt mer på klimatet än 
vad MP gör. Kul att det i alla fall finns två partier som försöker överträffa varandra på 
klimatområdet… 
 
Telia Uzbekistan – vem ska avgå? 
Förra veckan förhörde vi i näringsutskottet Telia-VDn Lars Nyberg. Ser att massmedia idag 
spår att han får gå i förtid. Det var ungefär min analys efter Nybergs framträdande på 
utskottet. Nej, det är inte lätt att försvara miljardsatsningar i en korrupt diktatur som 
Uzbekistan. Men är det verkligen Nyberg som ska gå? Vad har regeringen för ansvar? Staten 
är ju störste ägare i Telia-Sonera och har drygt 37 procent av aktieinnehavet. Visst har 
finansmarknadsminister Peter Norman och regeringen kommit lite väl enkelt ur denna 
härva... Läs gärna mer på: 
http://jensholm.se/2012/10/04/ska-telia-vara-i-en-genomkorrupt-diktatur/ 
 
Förhalat svar om överskott av utsläppsrätter 
Läs gärna min skriftliga fråga till Lena Ek. Kommer hon verka för att EUs överskott av 
utsläppsrätter annulleras? En av Eks sekreterare har meddelat mig att Ek inte kommer besvara 
denna fråga förrän den 30 oktober. I vanliga fall får vi svar inom en vecka. Varför detta 
dröjsmål… http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-
skriftliga-svar/Skriftlig-fraga-20121329-EU_H01129/  
 
På gång: 
Fredag: EU-nämnd med bland annat Carl Bildt, Annie Lööf och Birgitta Ohlsson 
Onsdag: Partiledardebatt, votering 



Torsdag: EU-nämnd (igen). 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 
 
P S Glöm inte att gå ut i skogen – den är full av höstkantareller ☺  


