
Enskede 2020-10-16 

 

Hej alla, 

I förmiddags EU-nämnd med Isabella Lövin (MP) där hon lovade att följa EU-parlamentets 

förslag om höjda klimatmål, och helst gå ännu längre. Men i samma fråga sa Stefan Löfven 

(S) igår att han kommer endast kommer att verka för utsläppsminskningar på -55% till 2030, 

alltså något annat än Isabella Lövins minst -60%. Sverige har alltså två positioner. Tydligt 

exempel på regeringens splittring. Vi backade förstås upp Lövin, men reserverade oss mot 

Löfven. Men en regering som försöker sitta på två stolar samtidigt faller snart däremellan. 

 

Verkstad av färdplanerna? 

Tänker regeringen omsätta de 21 färdplanerna för fossilfrihet i praktiken? Och är det rimligt 

att förlita sig så mycket på biobränsle som de gör? Se min fråga idag till näringsminister 

Ibrahim Baylan (S) (scrolla ned till Jens Holm): https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H8C120201015fs  

 

Nedläggning av Bromma? 

Här kan du se tisdagens debatt om Brommas nedläggning mellan mig och Tomas Eneroth 

(S). Nu hoppas vi på ett snabbt beslut av regeringen. https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/en-avveckling-av-bromma-flygplats_H81032  

 

Konsumtionsutsläppen 

Läs svaret från Isabella Lövin (MP) på min fråga om konsumtionens utsläpp. Regeringen 

tycks inte tycka att det är någon större brådska att minska de utsläpp som är dubbelt så höga 

som de från Sveriges territorium, nämligen de konsumtionsbaserade utsläppen. Klimatet kan 

inte vänta, väl? https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/mal-

for-konsumtionsbaserade-utslapp_H811149  

 

Sänk skatten 

Elbussar har inga utsläpp lokalt eller av växthusgaser. De är dessutom tysta och lämpar sig väl 

för kollektivtrafik i våra tätorter. Dessvärre tvingas de betala energiskatt för sin förbrukning 

medan andra eldrivna kollektivtrafikfordon på räls inte behöver göra det. Låt oss skattebefria 

elbussarna så att de kan bli ännu fler! Vad tycker finansministern? Läs min skriftliga fråga till 

Magdalena Andersson (S) här: https://jensholm.se/2020/10/16/skattebefria-elbussarna/  

 

För ett hållbart Arktis 

Läs vår Arktismotion, bl a med förslag om förbud mot fossilutvinning. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-

2020217-strategi-for-den_H8023720  

 

Biodrivmedel 

Dagens produktion av biodrivmedel är inte hållbar. Jag intervjuas i ETC idag. 

https://www.etc.se/klimat/v-vill-vassa-sin-biobranslepolitik 

 

Höj ambitionen 

Sverige måste verka för höjd klimatambition i EU. Skriver med Malin Björk (V). 

https://t.co/mWc8kIaB9C 

 

Bästa motionen – från V 
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”Mest omfattande motionen om arbetsvillkoren inom sjöfarten.” Det är Sekos fina betyg till 

vår motion om förbättrade villkor inom yrkestrafiken. Läs mer: 

https://www.sjomannen.se/nyheter/73-forslag-fran-politiker-om-sjofart/  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S Det var ju synd att Greta Thunberg inte fick Fredspriset. Vi kanske försöker en gång till. 

Tredje gången gillt isåfall... 

 

https://www.sjomannen.se/nyheter/73-forslag-fran-politiker-om-sjofart/

