
Enskede, 2014-02-07 
 
Hej alla, 
I förmiddags var jag på Nacka gymnasium och diskuterade politik med ett 90-tal elever och 
företrädare från MP, C och KD. Klimat, FRA (övervakning), feminism, var frågor som direkt 
dök upp. Mycket stimulerande! Nackaeleverna hade gjort ett projekt tillsammans med elever 
från en skola i Stockholm (alltså en annan kommun). En av lärarna berättade att det var lättare 
att samarbeta med en skola som inte låg i samma kommun för att då ”konkurrerade man inte 
om samma elever”. Konkurrera om elever… Är det verkligen så man ska behöva tänka inom 
svensk skola? 
 
Solparken 
Härom veckan besökte jag och min kollega Kent Persson Solparken utanför Västerås. 
Solparken, som formellt invigdes när vi var där, är Nordens största solenergianläggning och 
kommer att producera drygt 1 miljon KWh/år. Den ligger precis vid E18, mellan Västerås och 
Enköping, på mark som inte är särskilt användbar för något alls. Så, vad kan vara en bättre 
plats för en storskalig solenergianläggning? Kommunala Mälarenergi och företaget 
Kraftpojkarna har byggt anläggningen på ett halvår. Jag hoppas på mer sådant i framtiden… 
 
Ingen riktigt nettodebitering 
På tal om solenergi. För några veckor sedan kom regeringens förslag till nettodebitering för 
småskalig energiproduktion. Eller nettodebitering... regeringen har istället gjort om hela idén 
till ett krångligt och begränsat skatteavdrag för de som producerar t ex solel från sina tak. 
Krångligt och begränsat. Synd.  
     Förslaget har lämnats till Lagrådet och kommer troligen att läggas fram som en formell 
proposition i mars. Regeringen kan därför fortfarande göra vissa förändringar. Jag hoppas det. 
     Regeringens lagrådsremiss finns här: http://www.regeringen.se/sb/d/18340/a/233006  
 
Låt också hyresgästerna kunna producera egen-el 
Med anledning av detta lyfte jag frågan om egen-el med energiminister Anna-Karin Hatt på 
riksdagens frågestund igår. Jag vill ha ett riktigt nettodebiteringssystem, att den andelsägda 
elproduktionen ska kunna anslutas samt ett större system så t ex våra allmännyttiga 
bostadsbolag kan bygga ut solceller i stor skala på sina tak. Se gärna min fråga och Hatts svar 
(det tar knappt fem min) här (scrolla fram till 15.50 min): 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H1C120140206fs&doctype=fs#pos=943  
 
Svar om elcertifikaten 
Jag skrev ju förra veckan om att EU-domstolen i en förhandsinstans har underkänt de svenska 
elcertifikaten för förnybar energi. Mycket oroväckande. Nu har jag fått svar från Anna-Karin 
Hatt. Och, ja, hon verkar lika oroad hon. Så, nu hoppas jag att vi kan göra allt vi kan för att 
EU-domstolen, inom några månader, inte slutgiltligt ska underkänna ett av våra främsta 
styrmedel för förnybar energi. Se Hatts svar: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/EU-domstolen-och-fornybar-
ener_H112377/  
 
Spionerade NSA på klimattoppmötet och Sverige? 
Enligt trovärdiga medieuppgifter har USA:s underrättelsetjänst NSA spionerat på flera av 
deltagarländerna inför och under klimattoppmötet COP15 i Köpenhamn 2009. Under den här 
tiden var Sverige EU:s ordförandeland. Nu förväntar jag mig att statsminister Fredrik 



Reinfeldt ryter i mot USA. Läs min fråga till honom här: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-
svar/NSA-och-det-svenska-EU-ordfora_H111392/ Svar inom en vecka. 
 
Några pressklipp: 
Mitt inlägg om vegetariska dagar: 
http://www.expressen.se/debatt/vi-bor-ha-mindre-men-battre-kott-i-skolan/  
 
Om min interpellation om grönare och rättvisare offentlig upphandling: 
http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.545012/striden-om-tuffa-miljokrav-fortsatter  
 
På gång 
På söndag talar jag klimatet, rättvisan och valet för Vänsterpartiet Vällingby, kl 15.30. 
Välkommen dit: http://hasselbyvallingby.vansterpartiet.se/2014/02/07/valupptakt-med-jens-
holm/  
 
På tisdag 11/2 visas filmen Diry Wars – om USAs smutsiga krig mot terrorismen och annat. 
Jag diskuterar den efteråt. Start 18.00 på biograf Zita i Stockholm. Mer info: 
http://www.zita.se/folkets-val/evenemang/samtal-foeredrag/film-samtal-dirty-wars  
 
Lördag 15/2 i Stockholm. Valkonferens. Då bestäms vår riksdagslista, bl a vilken plats jag 
hamnar på. Spännande… 
 
Det var allt. Ha en trevlig helg, 
 
Jens 
 
P S När kommer snön? Jag vill åka mer skidor och skridskor!  


