
Riksdagen, 2018-12-21 

 

Hej alla 

Träffade just Greta Thunberg och många andra som återigen skolstrejkar för klimatet utanför 

riksdagen. Greta har byggt upp en klimatrörelse som snabbt fått spridning över hela världen. Det här är 

det mest hoppfulla som skett under 2018. Nu gör vi alla vad vi kan för att se till att rörelsen växer ännu 

mer. Ju mer opinionstryck i klimatfrågan desto mer kan vi påverka. 

 

Idag är det riksdagens sista arbetsdag innan juluppehållet. I slutet av januari kommer vi få veta om vi 

får en ny regering eller nyval. Stefan Löfvens ogenerade flirt i DN idag med C om att förändra 

arbetsrätten var ett väntat men olyckligt utspel. En regering under Löfvens ledning, ja, men inte till 

vilket pris som helst. 

 

Katastrofbudgeten: Slopad gratis kollektivtrafik för unga 

Här kan ni se gårdagens debatt om kommunikationer. Här finns M/KD+SDs mycket olyckliga 

indragning av gratis kollektivtrafik för unga med. Ett av många skäl till att deras budgetförslag kallas 

för Katastrofbudgeten. http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/utgiftsomrade-

22-kommunikationer_H601TU1  

 

Debatt om självkörande fordon 

På tal om riksdagsdebatter. Här kan ni se förra veckans riksdagsdebatt om självkörande fordon. Så 

skapar vi hållbara städer? Eller ett hot mot detta? Se själva (mitt inlägg kommer som nummer två): 

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/kommissionens-eu-strategi-for-

automatiserad-och_H601TU3  

 

Ta kontroll över plasten – det går 

Läs mer om två utredningar om plast, avfall och plastdumpning. https://jensholm.se/2018/12/20/ta-

kontroll-over-plasten/  

 

Bra Vattenfall – men varför i Danmark och inte Sverige? 

Fantastiskt bra att Vattenfall investerar i havsbaserad vindkraft. Men varför bara  dessa stora 

investeringar i Danmark och andra länder? Vi vill ju också ha dem i svenska vatten. Dessvärre sätter 

Försvarsmakten P för många vindkraftsinvesteringar i Sverige. Hög tid att agera politiskt. 

http://news.cision.com/se/vattenfall/r/vattenfall-ger-klartecken-for-byggstart-av-havsbaserade-

vindkraftsparken-kriegers-flak,c2704842   

 

Tipping point värre än vi trott 

En ny vetenskaplig artikel från svenska forskare har fått stor internationell spridning. Den konstaterar 

att s k tipping points (återkopplingsmekanismer) kan bli mer omfattare än vad som tidigare bedömts. 

Omskakande läsning som uppmanar oss att göra mer för klimatet. Läs gärna mer i The Guardian. 

https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/20/risks-of-domino-effect-of-tipping-points-

greater-than-thought-study-says  

  

Utfrågning om klimatmålet 2030 

Torsdagen 17/1 kl 8.30-12.00 arrangerar Trafikutskottet en utfrågning om hur transportsektorn ska nå 

klimatmålet om minskade utsläpp med 70 procent till 2030. Jag sitter som ordförande och håller 

inledningsanförandet. Det kommer att bli en späckad förmiddag med drygt 20 (!) föredragshållare. 

Vill du komma? Mejla mig så får du program och info om hur du anmäler dig. 

jens.holm@riksdagen.se  

 

Pressklipp 

Kritiserar urholkningen av den personliga integriteten 

https://www.europaportalen.se/2018/12/experter-varnar-regeringens-eu-kompromiss-aventyrar-

grundlagarna 

Skriver med vänsterkollegor om COP24 
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https://www.etc.se/debatt/eus-ramar-tillater-oss-inte-radda-klimatet 

Kritiserar indragen nolltaxa 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ql6P0W/ingen-fri-kollektivtrafik-for-unga-i-sommar 

Nu blir det nog inget nyhetsbrev förrän en bit in i januari. Jag vill önska er alla en god jul och ett 

riktigt gott nytt år! 

 

Jens  

 

P S Minusgrader på julafton och en vit jul ser det ut att bli åtminstone för oss i Mälardalen och norrut. 

Jag hoppas på skridskor och en del skidåkning.  
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