
ABF-huset, 2019-02-01 

 

Hej alla, 

Just nu på lunchseminarium om ”Just Transition” på ABF-huset i Stockholm, arrangerat av fackliga 

Union to Union. En fullsatt lokal och en timmes lunchdiskussion kring rättvis klimatomställning. Inte 

illa... Samantha Smith från Just Transition Centre i Oslo sa: En klimatomställning som gör 

människor fattigare, inte ger folk nya jobb och inte ger inte hopp om en bättre framtid kommer aldrig 

att vara framgångsrik. Därför måste vi bygga en rättvis klimatomställning.” Så sant. Och så bra att den 

fackliga rörelsen arbetar med klimatfrågan och hjälper till att göra den rättvis.  

 

Ge fredspriset till Greta 

Som nationella parlamentariker har vi den unika möjligheten att nominera mottagare till Nobels 

fredspris. Jag och min kollega Håkan Svenneling har därför nominerat klimataktivisten Greta 

Thunberg till fredspriset. Trots (eller tack vare?) sin unga ålder har sextonåriga Greta Thunberg 

lyckas bygga upp en global rörelse för klimatet. Med en okontrollerad klimatförändring kommer fler 

konflikter och krig. Därför är klimatkamp också fredskamp. Nu hoppas vi att Nobelkommittén i Oslo 

fattar ett förnuftigt beslut och ger fredspriset till Greta. 

 

Miljömålen – ett miljörop på hjälp 

Häromdagen presenterade Naturvårdsverket sin s k fördjupade utvärdering av miljömålen. I Sverige 

har vi sedan 1999 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda innan 2020. Vart femte år gör 

Naturvårdsverken en grundlig genomgång om hur väl vi ligger i fas med uppnåendet av dessa. Och 

precis som vid förra utvärderingen är resultatet av denna nedslående. Vi kommer endast att kunna nå 

två av våra 16 miljömål med nu fattade beslut och styrmedel.  

  Naturvårdsverkets rapport är ett enda långt rop på mer åtgärder för att nå våra miljömål – ett miljörop 

på hjälp. Jag ska göra allt jag kan för att det ska besvaras med politisk handling.  

Se mer: https://jensholm.se/2019/02/01/miljons-rop-pa-hjalp/  

 

Stoppa mätarfusket i bilar 

Tusentals mätarställningar manipuleras i bilar varje år i Sverige. Enligt en granskning som TV4 gjort 

kan det handla om så många som 114 000 bilar och 25 000 lastbilar. Genom att backa 

kilometermätaren kan bilen rendera ett mycket högre andrahandsvärde vid försäljning. Detta är ett 

oskick som måste stoppas. Att sälja en bil med felaktiga mätaruppgifter är straffbart, men att 

manipulera kilometermätaren i sig är faktiskt inte olagligt. Nu kräver jag och flera andra 

riksdagsledamöter att regeringen agerar mot mätarfusket. Läs min fråga: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/fusk-med-matarstallningen-i-

bilar_H61168 

 

Gödsel från vårt avlopp – inte från en ockupationsmakt 

Mycket välmotiverat pris till återvinningsföretaget Ragn Sells som får priset Årets kretsloppsfrämjare 

för deras innovation med återvunnen fosfor från avloppsslam. På det sättet minskar beroendet av 

import av fosfor till handelsgödsel från ockupationsmakten Marocko (som ockuperar Västsahara). 

Minskad miljöpåverkan i jordbruket och global solidaritet. Omställning i ett nötskal. 

http://www.mynewsdesk.com/se/ragnsells/pressreleases/ragn-sells-beloenas-som-aarets-

kretsloppsfraemjare-2831374   

 

Tack, Linköping för biogasen 

Läs min rapport från Tekniska Verkens anläggning för biogas – Sveriges största. 

https://jensholm.se/2019/01/31/tack-linkoping-for-biogasen/  

 

Upprop mot kärnvapen 

Jag har tillsammans med en mängd andra politiker och namnkunniga skrivit under ett upprop mot 

kärnvapen. Mycket aktuellt när USA nu aviserar att man ska lämna nedrustningsavtalet INF. Läs mer: 

http://baselpeaceoffice.org/sites/default/files/imce/articles/2019/basel_appeal_on_disarmament_and_s

ustainable_security_final_with_list_of_endorsers_jan_29_p.pdf 
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Pressklipp 

I TV4 om mätarfusket 

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11962008   

Mer om mätarfusket 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rxg538/vill-forbjuda-manipulering-av-matarstallning  

 

I helgen blir det möte med Vs partistyrelse, kanske lite skidåkning. Vintern är ju här! 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

Det snöar. En minusgrad. Härligt med vinter. 
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