
Enskede, 2020-01-31 

 

Hej alla, 

Ni såg väl nyheten igår. Jonas Sjöstedt (V) är den partiledare som har högst förtroende av alla 

partiledare. Av alla! Jag undrar när det hände senast, ens om det någonsin hänt att en vänsterledare har 

varit den mest respekterade av alla partiledare? Nån minnesgod som vet? 

 

Ge fredspriset till Greta och FridaysForFuture 

Som nationell parlamentariker har du förmånen att få nominera mottagare av Nobels fredspris. Igår 

skickade därför jag och min kollega Håkan Svenneling (V) in vår nominering av Greta Thunberg 

och FridaysForFuture. Nu får vi hoppas att Nobelkommittén i Oslo fattar ett klokt beslut. Läs vår 

motivering här: https://jensholm.se/2020/01/30/give-the-nobel-peace-prize-to-greta-and-

fridaysforfuture/ 

   Förresten, kul att vår nominering fått sådan uppmärksamhet, från New Delhi, Mexiko, Paris till 

Stockholm. I vanlig ordning lägger jag upp pressklippen på: https://www.facebook.com/holmjens/  

 

74 reformer som ställer om Sverige 

För några veckor sedan presenterade regeringen sin handlingsplan för klimatomställning under den här 

mandatperioden. Dessvärre är de flesta skarpa åtgärderna begravda i nya utredningar. Därför lägger vi 

i Vänsterpartiet nu en motion med 74 konkreta klimatreformer som ställer om Sverige på riktigt. Vår 

motion hittar du här: https://jensholm.se/2020/01/27/74-reformer-som-staller-om/  

 

Stellan Skarsgårds kritik mot högervridningen 

Ni såg väl skådespelaren Stellan Skarsgårds kritik mot S och MPs högervridning. Han landar i 

likartade slutsatser som vi gör. Läs mer: https://www.expressen.se/noje/stellan-skarsgards-harda-

kanga-mot-mp-och-s/  

 

En post i världsklass 

I veckan kallade vi i Trafikutskottet och Näringsutskottet till extramöte om situationen i PostNord. 

Även om bolagsledningen gjorde sitt bästa för att tona ned det är det uppenbart att läget är mycket 

ansträngt. Följande borde göras: 

• Stoppa marknadsexperimentet med brevutdelning. Återreglera 

• Låt posten få finansiera brevutdelning i hela landet med intäkter från paketutdelningen 

• Skjut till statliga medel om det behövs för att garantera samhällsuppdraget om brevutdelning i 

hela landet. 

• Nej till tvådagarsutdelning med tre dagarsbefordran 

• Kapa banden till Danmark. Låt oss ha två separata statliga postbolag. Maud Olofsson (C) 

hade fel i även den här frågan. 

• Fortsätt med digitaliseringen – men tro inte att det kan lösa allt.  

 

Så kan vi se till att vi återigen får en postutdelning i världsklass. 

Här kommenterar jag i Expressen: https://www.expressen.se/tv/politik/jens-holm-v-dags-att-avsluta-

avregleringsexperimentet/? Se andra pressklipp på min facebooksida (se ovan). 

 

”Grön” obligation? 

Helt orimligt att Swedavias gröna obligation finansierar utbyggd flygtrafik. Regeringen måste agera, 

eller hur? https://www.nyteknik.se/miljo/swedavias-grona-satsning-sagas-6985503?  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S Nu vill jag ha snö och minusgrader. 
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