
Enskede, 2019-10-18 

 

Hej alla, 

I måndags besökte jag och några kollegor SSAB i Oxelösund. SSAB är inte bara Nordens största 

ståltillverkare, utan också Sveriges största utsläppare av koldioxid. Nu har bolaget inlett den vågade 

satsningen att producera stål helt utan kol. Alltså utan utsläpp. Dessutom har man skyndat på 

tidsplanen så redan 2026 kan det första fossilfria stålet säljas. Om allt går som det ska. De gör det med 

statligt stöd och i samarbete med LKAB och Vattenfall. Vid vårt besök visade SSAB att de var 

övertygade om att det kommer att lyckas, även om en del utmaningar återstår. Går det vägen har vi det 

första exemplet på en storskalig industriell produktion som i praktiken eliminerar sina utsläpp. Jag 

tycker att det här är nåt av det mest hoppfulla som sker i Sverige just nu. 

 

Regeringen visste vilka man sålde brunkolet till 

Så otroligt upprörande att ta del av TV4s avslöjande om Vattenfalls försäljning av brunkolet. Inför 

affären 2016 hade Vattenfall tagit fram en extern rapport som med (o)önskad tydlighet visade vilket 

skurkbolag köparna EPH var. Penningtvätt, mutor, skattefusk och korruption nämns i rapporten. 

Rapporten delgavs regeringen, som i sin tur inte agerade. Istället sa man till oss i riksdagen att EPH 

var ett seriöst företag. Det här ska regeringen inte komma undan med. Se Jonas Sjöstedt i TV4s 

morgonsoffa idag: https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/kan-vara-s%C3%A5-att-regeringen-inte-

ber%C3%A4ttade-sanningen-12505747  

 

Låt staten äga 5G-nätet 

Telekommunikation är grundläggande samhällsinfrastruktur och borde därför ägas gemensamt. Läs 

vår motion om 5G och säkerhet: https://jensholm.se/2019/10/18/lat-staten-aga-5g-natet/   

 

En järnväg som i Schweiz? 

Som ni vet har vi i Trafikutskottet tågluffat i Europa. Vi besökte bland annat Schweiz och deras 

motsvarighet till SJ, det statliga tågbolaget SBB. I Schweiz reser man mest tåg i Europa, man har drift 

och underhåll i egen (statlig) regi, tågen går i tid och järnvägen byggs ut med en skatt på 

lastbilstransporter. Och vet ni vad, till och med de borgerliga partierna i landet tycker det är OK. Läs 

min rapport från Schweiz: https://jensholm.se/2019/10/17/skapa-en-jarnvag-som-i-schweiz/   

 

Om vårt besök hos SSAB 

https://www.sn.se/nyheter/oxelosund/riksdagsledamoter-besokte-hamnen-och-ssab-sm5253240.aspx 

 

Om gratis kollektivtrafik 

https://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-darfor-ar-det-fel-att-hoja-sl-kortet-infor-avgiftsfri-

kollektivtrafik-istallet/repsjk!UtY2imtlW6zvL8l5t2Vx8w/ 

 

Det var allt för nu. Ha en fin helg! 

 

Jens 

 

P S Slovakien förbjuder pälsfarmning, enligt nyhet från Djurens Rätt. Fantastiskt! Nu väntar vi på 

Sverige. 
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