
Riksdagen, 2020-03-20 

 

Hej alla, 

Nu införs gigantiska statliga stödpaket runt om i världen för att lindra coronakrisens effekter. Jag 

tycker Internationella energiorganets, IEA, ordförande Faith Birol har en stor poäng när han säger att 

det inte bara handlar mer pengar, utan också till rätt ändamål. Han sa nyligen: “This is a huge 

opportunity we cannot miss. Here the issue is not only the level of money but the direction of the 

money,” 

     Även om vi just nu är mitt uppe i en stor kris är det viktigt att hålla huvudet kallt. Vi ska vidta 

åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset, men vi bör inte stänga ned mer än nödvändigt. 

Att stänga ned landets alla skolor tycker jag är exempel på en sådan helt oproportionerlig åtgärd som 

skulle drabba närmare en miljon barn i Sverige. Att skjuta till pengar till drabbade sektorer behövs, 

men självklart ska vi se till att pengarna gör så mycket nytta som möjligt; att de blir en del av en 

rättvis och hållbar omställning av vårt land. 

     Om det är något vi har lärt oss av detta är att ingenting är omöjligt. Nu finns det pengar och beslut 

kan fattas snabbt. Låt oss ta med oss detta när det är dags för den verkligt stora utmaningen; 

klimatkrisen. 

   Skrev några rader om detta på bloggen: https://jensholm.se/2020/03/16/corona-klimatet-agerandet/ 

 

Ta hem svenska modborgare 

Vi hade EU-nämnd i morse. Corona stod förstås högst på dagordningen, och det mesta av det som görs 

är bra. Men nog borde regeringen kunna anstränga sig mer för att ta hem svenskar som är i 

coronadrabbade områden? Jag tänker särskilt på Iran där epidemin sprids okontrollerat och varifrån det 

är nästan omöjligt att a sig. Det tog jag upp med utrikesminister Ann Linde (S). Hon kunde i 

dagsläget inte lova något. 

 

Riksdagen fortsätter att arbeta 

Även här i riksdagen påverkas vi av corona. Riksdagen har krympts till en miniriksdag där vi bara är 

55 ledamöter som är på plats och röstar. Jag är en av dem, tillsammans med tre vänsterpartister till. 

Utskottens arbete fortsätter, men även det med lägre ambitionsnivå. Detta för att vi ska kunna undvika 

sociala kontakter. Men det viktigaste av allt; riksdagen fortsätter att fungera. Nu i coronatider har vi 

fattat en mängd viktiga beslut för att se till att samhället ska kunna fortsätta att fungera. Och det tänker 

vi fortsätta att göra! 

 

Hög tid att överge just-in-time 

I veckan har vi debatterat infrastrukturfrågor i riksdagen. Läs mitt anförande här: 

https://jensholm.se/2020/03/18/hog-tid-att-overge-just-in-time/ via länken hittar du också länk till 

debatten som går att se på.  

 

Cykla mot enkelriktat 

På tal om debatter. Här kan ni se min debatt mot Tomas Eneroth (S) om rätten att cykla mot 

enkelriktat https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/ratt-att-cykla-mot-

enkelriktat_H710364  

 

Ska Volvo fortsätta att styra klimatpolitiken? 

Regeringen anpassade klimatbonusen till Volvos SUVar. Så bedriver man inte en progressiv 

klimatpolitik. Gör om gör rätt. Läs finansministerns svar på min fråga om bonus malus 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/bonusmalus-och-

klimatnyttan_H7111084  

 

Ursprungsmärkning vid pump 

Bra med ursprungsmärkning av drivmedel, men märkningen måste finnas vid pump. Fre 17 april 

debatterar jag det med miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Se min interpellation 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/ursprungsmarkning-av-

drivmedel_H710385  
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Pressklipp 

Jag har varit med i en del del sammanhang. Alla pressklipp finns på: 

https://www.facebook.com/holmjens/ klicka på ”Anteckningar”. 

P1s Kaliber har gjort ett längre inslag om bilen och utsläppen, där jag medverkar. Lyssna här: 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1463085 

 

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Första APfonden meddelar att de avinvesterar sina innehav i olja och gas. Mycket bra och något vi 

har krävt länge. Hakar de andra APfonderna på? 
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