
Enskede 2021-03-19 

 

Hej alla, 

Snart ger jag ut boken ”Pandemin som en möjlighet”. Den kommer handla om pandemin och vad vi 

ska göra nu när den förhoppningsvis snart är över. Då är det dags för en hållbar återstart där vi sätter 

klimatet först, med minskat flygande, mer järnväg, gång och cykel, hållbara städer och en värld utan 

djurfabriker. Det och mycket annat blir innehållet. Tycker du det låter intressant? Beställ redan nu ett 

ex eller gärna fler från info@sjosalaforlag.se Boken kommer att kosta 85 kr + frakt. Beställer du kan 

du vara säker på att du får den så fort det bara går. Vi hoppas ha boken ute i handeln till slutet av april. 

Bok igen, alltså. Det känns himla spännande! 

 

10 ggr mer till flyget 

Regeringen har räddat flyget med 10 ggr så mycket pengar som till tåget. När kommer 

räddningspaketet för järnvägen? Jag frågade statsminister Stefan Löfven igår. Se här: 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/statsministerns-fragestund/statsministerns-

fragestund_H8C120210318sf  

 

Ägartillskott till SJ 

Varför har SAS fått miljardstöd i två omgångar, men SJ inget? Det är dags för ett ägartillskott till SJ – 

indragna tåglinjer kan inte vara ett alternativ. Läs min fråga till Ibrahim Baylan (S) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/agartillskott-till-sj-

ab_H8112244  

 

Sänk hastigheten i städer 

Igår lade vi fram förslag till riksdagen om en sänkt bashastighet i städer, till max 40 km/h. Sänkt 

bashastighet räddar liv och minskar utsläpp och har föreslagits av flera utredningar. Varför agerar inte 

S/MP-regeringen? Läs mer: https://jensholm.se/2021/03/18/sank-bashastigheten-i-stader/  

 

Debatt om trafiksäkerhet och utsläpp 

Vi presenterade förslaget om sänkt bashastighet vid gårdagens debatt om trafiksäkerhet. Du kan se 

hela debatten här https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-

forslag/trafiksakerhet_H801TU6 Missa inte mina repliker på M och KD. Hur kan de föreslå höjda 

hastigheter på 130 km/h när vi vet att det ökar osäkerheten och utsläppen? 

 

Lämna eller reformera Energistadgefördraget 

Bolag ska inte kunna förhindra klimatomställningen och stämma stater utanför det ordinarie 

rättsväsendet, som är fallet med Energistadgefördraget (ECT).  Jag ser fram emot att debattera hur vi 

ska kunna få stopp på detta, med energiminister Anders Ygeman (S) ti 6/4. Läs min IP 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/investerarskyddet-i-

energistadgefordraget_H810578  

 

Stoppa miljonrullningen till direktörerna 

Volvo har fått 1,2 miljarder kronor i coronastöd, samtidigt betalar man ut jättebonusar till chefer. 

Orimligt! Mycket bra av Ulla Andersson (V) nu lägger fram förslag som ska stoppa detta. Hoppas nu 

att vi får med oss riksdagen på att bonusar inte ska få betalas ut om företaget tagit emot coronastöd. 

https://www.dn.se/ekonomi/v-vill-skarpa-regler-for-bonusar-efter-coronastod/  

 

Lägg ned flygplatser 

Efter pandemin - möjlighet att lägga ned flygplatser. Varför stödjer regeringen flyget med 10 ggr mer 

än till tåget? Jag kommenterar i Expressen (dessvärre låst artikel just nu). 

https://www.expressen.se/nyheter/partiernas-besked-om-inrikesflygets-framtid/  

 

Mälardalstågen 

Inte OK att SJ avbryter tågen i Mälardalen. Inte OK att regionerna inte skjuter till pengar för tappade 

intäkter. Inte heller OK att regeringen stödjer flyget, men inte järnvägen. Inte heller OK med 

mailto:info@sjosalaforlag.se
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/statsministerns-fragestund/statsministerns-fragestund_H8C120210318sf
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/statsministerns-fragestund/statsministerns-fragestund_H8C120210318sf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/agartillskott-till-sj-ab_H8112244
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/agartillskott-till-sj-ab_H8112244
https://jensholm.se/2021/03/18/sank-bashastigheten-i-stader/
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/trafiksakerhet_H801TU6
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/trafiksakerhet_H801TU6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/investerarskyddet-i-energistadgefordraget_H810578
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/investerarskyddet-i-energistadgefordraget_H810578
https://www.dn.se/ekonomi/v-vill-skarpa-regler-for-bonusar-efter-coronastod/
https://www.expressen.se/nyheter/partiernas-besked-om-inrikesflygets-framtid/


avreglerad och uppsplittrad järnvägstrafik. Jag (och M) kommenterar i DN. 

https://www.dn.se/ekonomi/moderaterna-vill-kalla-eneroth-till-trafikutskottet/  

 

Det var allt. Ha en fin solig helg! 

 

Jens 

 

P S Beställ gärna Pandemin som en möjlighet!  

https://www.dn.se/ekonomi/moderaterna-vill-kalla-eneroth-till-trafikutskottet/

