
Riksdagen, 2019-03-28 

 

Hej alla, 

Imorgon är jag på väg till Dortmund (med tåg förstås), så nyhetsbrevet kommer idag istället. 

 

Idag hade vi i Trafikutskottet bjudit in Miljö- och jordbruksutskottet samt Klimatpolitiska rådet för att 

rådet skulle presentera sin första granskningsrapport av hur väl regeringen driver en politik för att 

uppnå klimatmålen. Budskapet var mycket tydligt från Klimatpolitiska rådet: Med nu gällande beslut 

och åtgärder kommer våra klimatmål inte att nås. Mer måste alltså göras. Läs gärna min 

sammanfattning av rådets slutsatser: https://jensholm.se/2019/03/21/efterlangtad-klimatrapport-dags-

for-handling/  

 

Skydda planeten eller bolagen – vad väljer regeringen? 

Den här debatten ser jag fram emot. EU-domstolen har dömt ut investerarskydd (ISDS) mellan EU-

länder och nu ska de avtalen upphävas. Mycket bra! Bolag ska inte ges möjlighet att stämma stater i 

tribunaler utanför det ordinarie rättsväsendet. 

     Men vad driver Sverige för linje egentligen? Läs mer: https://jensholm.se/2019/03/26/kommer-

sverige-verka-for-avskaffat-investerarskydd/  

 

Rädda klimatet från EUs statsstödsförbud 

Nog måste det vara viktigare att värna planetens överlevnad än att försöka skapa en perfekt marknad. 

Allt fler inser att EUs gamla statsstödsregler är oförenliga med en offensiv klimatpolitik. Läs mer: 

https://jensholm.se/2019/03/28/radda-klimatet-fran-eus-statsstodsforbud/   

 

Gör bredare analyser av infrastrukturprojekt 

Har svenska regeringen tackat nej till EIBs mer omfattande samhällskalkyler inför stora 

infrastrukturprojekt som höghastighetsbanorna? Läs min skriftliga fråga: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/bredare-samhallsekonomiska-

kalkyler-for-jarnvag_H611444  

 

Earth Hour på lördag! 

Ni missar väl inte att släcka ned på lördag. I fjol deltog 188 länder och territorier. I år ska vi inte vara 

sämre. Vi släcker ned 20.30 på lördag, eller hur?  Se mer: https://www.wwf.se/earth-hour/   

 

Välkomna på Klimatkafé i Hallunda on 10/4 kl 18.00. Mer info: 

https://www.facebook.com/events/237039777130144/  

 

Plan B 

Missa inte den stora vänstereuropakonferensen 13-14/4; Plan B. https://www.vansterpartiet.se/plan-b/  

 

Planerna för fossilfrihet är bra, men det som behövs är att regeringen agerar. Jag kommenterar: 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/regeringen-upp-till-klimatbevis-i-september  

 

Det var allt. Trevlig torsdagskväll! 

 

Jens  

 

P S S och MP bråkar i regeringen om en möjlig expansion av Arlanda flygplats. Det kan inte vara 

rimligt att räkna med ett fördubblat flygande. Det tog jag upp redan för ett år sedan. Hög tid att lyfta 

frågan igen... Se mer: https://jensholm.se/2018/02/07/debatten-om-arlandas-expansionsplaner/  

https://jensholm.se/2019/03/21/efterlangtad-klimatrapport-dags-for-handling/
https://jensholm.se/2019/03/21/efterlangtad-klimatrapport-dags-for-handling/
https://jensholm.se/2019/03/26/kommer-sverige-verka-for-avskaffat-investerarskydd/
https://jensholm.se/2019/03/26/kommer-sverige-verka-for-avskaffat-investerarskydd/
https://jensholm.se/2019/03/28/radda-klimatet-fran-eus-statsstodsforbud/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/bredare-samhallsekonomiska-kalkyler-for-jarnvag_H611444
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/bredare-samhallsekonomiska-kalkyler-for-jarnvag_H611444
https://www.wwf.se/earth-hour/
https://www.facebook.com/events/237039777130144/
https://www.vansterpartiet.se/plan-b/
https://www.altinget.se/miljo/artikel/regeringen-upp-till-klimatbevis-i-september
https://jensholm.se/2018/02/07/debatten-om-arlandas-expansionsplaner/

