
Enskede, 2020-03-27 

 

Hej alla, 

Idag är det hemmakarantän som gäller. Och med webbmöten, telefon och gott kaffe går det riktigt bra. 

Annars är jag i riksdagen som vanligt de flesta dagarna. Jag har ett utskott att sköta samt att jag är en 

av de 55 som är på plats och röstar i kammaren på onsdagar och torsdagar.  

     Annars är det lätt att säga: Vad var det vi sa?, nu i denna coronakris.  

Privatisering – dåligt, vi behöver vård, skola och omsorg utan vinstintressen.  

Avreglering – dåligt, vi behöver lager av medicin och skyddsutrustning. 

New public management – dåligt, vi behöver tillit och snabba beslut, inte mer byråkrati. 

Just in time – dåligt, det finns inga lager på våra motorvägar. 

Marknadens osynliga hand – dåligt, den finns ju inte, alla ropar på staten. 

     Vi måste bekämpa denna pandemi och rädda liv på det mest effektiva och rationella sättet. Låt oss 

stilla tänka efter - hur mycket hjälp har vi av marknadsdogmerna nu?  

     Jag utvecklar mina tankar här: https://jensholm.se/2020/03/23/vags-ande-for-marknadsdogmerna/  

 

Bredband i hela landet 

Vi behöver bra bredband i hela landet: "Är digitaliseringsministern beredd att göra undantag från den s 

k lokaliseringsprincipen så att våra kommunala stadsnätsbolag ska kunna bygga ut bredband 

snabbare?" Jag ställde frågan igår till Anders Ygeman (S) på riksdagens frågestund. Se gärna (38.30 

min): https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H7C120200326fs  

 

Äntligen byggstart för järnväg i Skåne 

Förra veckan bråkade jag på regeringen om att de måste ge klartecken för de viktiga 

järnvägsbyggnationerna i Skåne. Och nu har beslutet kommit. Äntligen! Läs mer: 

https://www.hd.se/2020-03-20/regeringen-ger-klartecken-for-skanska-jarnvagsbyggen  

 

Klart för tunneln mellan Danmark och Tyskland  

EU ger klartecken för finansieringen av Fehmarn Bält. Fattas bara annat. Ser fram emot att ta tåget till 

Hamburg på under tre timmar. Läs mer: https://www.railjournal.com/policy/ec-approves-public-

financing-of-denmark-germany-road-rail-tunnel/  

 

Fler måste få a-kassa 

Mycket bra förslag från Vänsterpartiet. https://www.vansterpartiet.se/fler-maste-fa-a-kassa-i-krisen/  

 

Inspirerande om svenska hjältar 

Svenska hjältar är ett inspirerande galleri av modiga personer som trotsat samhällets mittfåra och gått 

sin egen väg. Förhoppningsvis kan Gösta Hulténs bok inspirera fler till att gå den vägen och agera för 

en bättre värld. https://jensholm.se/2020/03/24/svenska-hjaltar/ 

 

Pressklipp 

S/MPregeringen gör inte tillräckligt för klimatet. Jag svarar MP i Aftonbladet. 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/awoXbL/regeringen-var-inte-redo-att-kapa-utslapp 

Mitti om cykeldebatten 

https://mitti.se/nyheter/ministern-enkelriktat-stockholm/ 

Dessa och många fler klipp på: https://www.facebook.com/holmjens/ klicka på ”Anteckningar”. 

 

Det var allt. Trevlig helg. 

 

Jens 

 

P S Tvätta händerna. Umgås gärna med våra äldre, men bara över telefon och nätet. Var rädd om dig 

och andra. 
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