
Enskede 2020-11-20 

 

Hej alla, 

I Stockholm höjer Miljöpartiet och högern priset på SL-kortet för nästa år. Så otroligt dumt!  

 

Mest fossilt i regeringens coronastöd 

Två tredjedelar av regeringens coronastöd har gått till fossila verksamheter. Är det så världens 

klimatledande nation ska agera? Återhämtningspolitiken måste bli socialt och ekologiskt hållbar. Hur? 

Jag ställde frågan till finansminister Magdalena Andersson (S) igår. Vad hon svarade? Se mer här: 

https://jensholm.se/2020/11/19/aterhamtningspolitiken-maste-bli-hallbar/  

 

Transportera gods på järnvägen 

Med ett mindre stöd från staten skulle vi lätt kunna få igång ett par linjer för godstransporter på 

järnväg. På så sätt minska utsläpp, trängsel och buller på våra motorvägar. Inrättande av s k 

godspendlar skulle vara en viktig del i strävan att flytta över gods från väg till klimatbättre järnväg och 

sjöfart, något regeringen säger sig vilja men inte har lyckats med. Debatten äger rum i riksdagen nu på 

tisdagskväll. Då kommer jag också debattera min andra interpellation som rör att tågstationer ska 

byggas centralt och inte utanför städer. Läs mer: https://jensholm.se/2020/11/16/klimatsmarta-

godspendlar/  

 

Godstransportsdebatt 

På tal om hållbarare godstransporter debatterade jag frågan med inframinister Tomas Eneroth (S) i 

veckan. Se debatten här https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/overflyttning-av-gods-till-jarnvag-och-sjofart_H810117  

 

Klimatomställning under pandemin 

Imorgon kl 10.00-11.00 talar jag för Vänsterpartiet Östergötland om hur coronapandemin har öppnat 

nya möjligheter för en snabbare och rättvisare klimatomställning. Föredraget är öppet för alla och hålls 

digitalt via zoom. Anmäl här https://mailchi.mp/3e43f4f2e75c/info-frn-v-stergtland-2776649  

 

Hållbar varudistribution 

Vad kommer regeringen göra för att stödja samordnad kommunal varudistribution? Här finns stora 

utsläpp att minska. Läs min fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-

fraga/kommunal-samordnad-varudistribution_H811479  

 

Klimatomställning på European Forum 

Förra veckan talade jag på en europeisk klimatvänsterkonferens. Igår var det dags igen, European 

Forum. Jag pratade om de stora klass- och genusmässiga fördelarna med en rättvis klimatomställning. 

Ni hittar båda mina anföranden på min engelska sida www.jensholm.se/category/english  

 

Det var allt. Ha en fin helg! 

 

Jens 

 

Äntligen sol. Hoppas det håller i sig över helgen. 
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