
Riksdagen, 2020-03-06 

 

Hej alla, 

Igår hade vi extra EU-nämnd om coronaviruset. EU planerar nu en europeisk offentlig upphandling 

om mediciner och annan skyddsutrustning. Gott så, men innan avregleringen av apoteksmonopolet 

hade Sverige beredskapslager för sådan utrustning. Nu har ingen ansvaret och vi måste uppfinna hjulet 

på nytt. Och det tar tid och kostar pengar. Avregleringar och privatiseringar har ett pris på många 

områden. 

 

Informera svenskarna om klimatkrisen 

Har just debatterat information om klimatkrisen med miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). 

På samma sätt som regeringen gick ut med hushållsfoldern ”Om krisen eller kriget kommer” borde vi 

göra detsamma om klimatkrisen. Vad svarade Lövin? Se debatten här: 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/information-om-

klimatkrisen_H710315  

 

Trafikverkets tidsvärderingar gynnar bilism – dags för ändring 

På tal om debatter. Här kan du följa veckans debatt om Trafikverkets omoderna tidsvärderingar. Det 

kan väl inte vara så att en timme i bil är mycket viktigare än en timme i kollektivtrafiken? 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) uttryckte en viss frustration över hur vår myndighet värderar 

resenärernas tid, men är han beredd att göra något? Se själva: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/undervardering-av-tag--och-bussresandets_H710342  

 

Buller – ett folkhälsoproblem 

Över 1/5 av alla européer är utsatta för störande buller och vägtransporterna är den främsta källan. 

Ännu ett skäl till varför fordonssektorn snabbt behöver elektrifieras. Viktig rapport från EUs miljöbyrå 

EEA: https://www.eea.europa.eu/highlights/number-of-europeans-exposed-to    

 

V växer SD backar 

Vilken fin nyhet, vi växer och växer och Jonas Sjöstedt blir allt populärare. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/XgAjqE/succe-for-sjostedt-hogsta-stodet-pa-15-ar  

 

Ta strid i Bryssel 

Ta strid i Bryssel för hållbara förnybara drivmedel, för klimatomställningen och kollektivtrafiken. Jag 

skriver med Transportföretagen och Sveriges bussföretag: https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-

nyheter/debatt/fossilfria-transporter-kan-tvingas-bromsa-in/  

 

Svenskarna äter mindre kött 

Mycket glädjande. För tredje (tror jag) året i rad rasar svenskarnas köttkonsumtion. Klimat och 

djuretik är några bakomliggande skäl. Vad bra! Nu fortsätter vi så och understödjer den växtbaserade 

kosten. Läs mer: https://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskar-ater-fortsatt-allt-mindre-kott/  

 

Mer biogas 

Hur mycket biogas behövs för att försörja all svensk sjöfart? Drygt 30 terrawattimmar. Och det kan vi 

producera här i Sverige av restprodukter från skog, jordbruk och matavfall. Men biogasen behövs till 

mycket, inte bara sjöfarten. Färre transporter totalt sett är också viktigt. Det och annan info får vi i den 

rapport jag beställt från Riksdagens utredningstjänst https://jensholm.se/2020/03/02/mer-biogas-till-

sjofarten/  

 

COP26 

Bra där, regeringen! Helt rätt att kräva högre ambitioner inför COP26. Men om EU inte höjer sitt 

bidrag borde Sverige ta fram ett eget som går längre än och kompletterar EUs. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/sverige-kraver-hojd-eu-ambition-infor-

klimatmotet-i-glasgow/  

 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/information-om-klimatkrisen_H710315
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/information-om-klimatkrisen_H710315
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/undervardering-av-tag--och-bussresandets_H710342
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/undervardering-av-tag--och-bussresandets_H710342
https://www.eea.europa.eu/highlights/number-of-europeans-exposed-to
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/XgAjqE/succe-for-sjostedt-hogsta-stodet-pa-15-ar
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/fossilfria-transporter-kan-tvingas-bromsa-in/
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/fossilfria-transporter-kan-tvingas-bromsa-in/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskar-ater-fortsatt-allt-mindre-kott/
https://jensholm.se/2020/03/02/mer-biogas-till-sjofarten/
https://jensholm.se/2020/03/02/mer-biogas-till-sjofarten/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/sverige-kraver-hojd-eu-ambition-infor-klimatmotet-i-glasgow/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/sverige-kraver-hojd-eu-ambition-infor-klimatmotet-i-glasgow/


Cykla mot enkelriktat där det går 

Absurt att staten motarbetar Stockholms och andra kommuners reformer för att underlätta cykling. Nu 

måste regeringen agera så att det ska gå att fortsätta att cykla mot enkelriktat där det passar. Läs min 

interpellation (debattdatum ej ännu satt) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/ratt-att-cykla-mot-enkelriktat_H710364  
 

Varför går regeringen storbolagens intressen? 

Olyckligt att S-MP-regeringen fortsätter att driva storbolagens rätt att stämma stater, särskilt när resten av EU 

vill stoppa det. Läs svaret till mig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-

fraga/upphavande-av-investeringsavtal_H7111015  

 

På g 

Ti kl 19.00 Talar om rättvis klimatomställning i Knivsta. Arr V Knivsta. 

 

Pressklipp 

Jag medverkar i Godmorgon världen om nolltaxa 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=7418405  

Jag skriver i Sydsvenskan om nolltaxa 

https://www.sydsvenskan.se/2020-02-29/infor-nolltaxa-i-kollektivtrafiken-det-forenar-okad-rattvisa-med-

miljoinsatser? 

I norska TV2 om vår Gretanominering 

https://www.tv2.no/nyheter/11247249/   

 

Det var allt. Trevlig och solig helg! 

 

Jens 

 

P S Apropå coronaviruset. Med klimatförändringen sprids sjukdomar och epidemier snabbare. Ännu ett skäl att 

minska våra utsläpp. 
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