
Riksdagen, 2020-09-18 

 

Hej alla, 

Träffade just klimataktivisten Albin. Han är inne på sin elfte dag av hungerstrejk utanför riksdagen. 

Han kräver att Sverige skärper vår klimatpolitik. Vill få ett möte med Stefan Löfven för att prata mer 

om detta. Bra, stödjer hans krav och träffar honom nästan varje dag. Men jag säger varje gång vi ses; 

det du gör är jätteviktigt, men se till att avbryta i tid. Att hungerstrejka för länge kan vara farligt, och 

vi vill inte se klimataktivister som far illa. Kämpa på, Albin, och alla andra som trycker på för 

klimatet. 

 

Varför gå omvägen via bankerna? 

Regeringens har tagit fram förslag om s k gröna kreditgarantier om 50 miljarder kronor. Pengarna ska 

kanaliseras via de privata affärsbankerna. Hur mycket blir kvar för klimatet?, undrar man. Pengarna 

skulle ha gjort större nytta i en statlig grön investeringsbank. Outgrundligt att S/MPregeringen väljer 

denna väg, eller är det priset för samarbetet med C och L? Läs gärna mer: 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/klimatinvesteringsbank-battre-an-omvagen-via-bankerna  

  

Klimatet behöver mer 

På tal om regeringens klimatsatsningar, de räcker inte. Läs mina kommentarer: 

https://jensholm.se/2020/09/14/sila-nu-inte-mygg-och-svalj-en-klimatkamel/  

 

Det ska vara lätt att ladda 

Debatterade krånglet kring att ladda elbilen med energiminister Anders Ygeman (S). Ett halvt löfte 

fick jag iallafall om en snar bättre ordning. Senast om ett halvår ska det vara lättare att ladda. Hoppas 

det. Frågan kommer att följas upp. Se vår debatt: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/laddning-av-elbilar_H710472 

 

Besiktning av elbilar 

Nog borde inframinister Tomas Eneroth (S) kunna driva på för en bättre besiktning av elbilar. Att 

gömma sig bakom myndigheter håller inte om man vill ligga i framkant. Läs svaret till mig om 

besiktning av elbilar: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/kontroll-

av-elbilar_H7112120  

 

EU-upprop mot Preem 

Malin Björk (V) har tagit initiativ till ett bra upprop bland EU-parlamentariker mot Preem. Läs:  

https://www.guengl.eu/content/uploads/2020/09/Stop-Preemraff-Lofven-Lovin.pdf  

  

Nooshi intervjuas 

Fin intervju med Nooshi Dadgostar: https://www.dn.se/sverige/nooshi-dadgostar-det-var-battre-

bostadspolitik-pa-1980-talet/ 

 

Pressklipp 

Klimatsatsningen räcker inte 

https://sverigesradio.se/artikel/7553556  

Klimatet behöver mer 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/presskonferens-om-regeringens-klimat-och-miljobudget  

Mer till klimatet 

https://www.fplus.se/vansterpartiet-satsningen-pa-klimatet-otillracklig/a/86wGpr  

Mer pengar till kollektivtrafiken, Svd 

https://www.svd.se/sl-behover-mer-pengar--annars-tvingas-de-dra-ner 

Om min interpellationsdebatt om kollektivtrafiken 

https://www.bussmagasinet.se/2020/09/eneroth-inga-loften-om-mer-pengar-till-kollektivtrafiken/ 

Hungerstrejk för klimatet 

https://tidningensyre.se/2020/16-september-2020/hungerstrejkar-utanfor-riksdagen-jag-vill-belysa-

regeringens-passivitet/ 
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Hungerstrejken 

https://www.etc.se/klimat/hungerstrejkarna-vi-ger-oss-inte-forran-vi-fatt-tala-med-lofven 

Klimatinvesteringsbank 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/klimatinvesteringsbank-battre-an-omvagen-via-bankerna  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Nu ska jag ut på Mynttorget och träffa Klimatriksdagen. Vilken viktig påtryckargrupp! 
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