
Enskede 2021-04-01 

 

Hej alla, 

Nej, inget aprilskämt idag. Jag lovar... 

 

Den 26/4 kommer min bok ”Pandemin som möjlighet” ut. Det blir kul! Läs den gärna. Se mer: 

https://jensholm.se/2021/04/01/pandemin-som-mojlighet/  

 

Pandemin möjlighet? 

På tal om min bok. Är du aktiv i Vänsterpartiet, Ung Vänster eller någon annan organisation håller jag 

gärna en föreläsning på temat Pandemin som möjlighet, alltså klimatomställningen efter corona. 

Digitalt förstås, så länge som pandemin pågår. Mejla mig om ni är intresserade. 

 

Varför sviker Ygeman elbilisterna? 

Skandal att energiminister Anders Ygeman (S) sviker landets elbilister och skyller ifrån sig. Ett 

enhetligt och enkelt laddsystem skulle vara på plats nu, enligt Ygemans löfte. Så är inte fallet. Snart 

får han svara i riksdagens kammare. DN skriver om det idag: https://www.dn.se/motor/krokig-vag-till-

enkel-betalning-for-elbilar-ygeman-skyller-pa-branschen/    

 

Hur kommer regeringen använda EUs coronapengar? 

Hur tänker regeringen använda EUs coronaåterhämtningsstöd? Till nya additionella 

klimatinvesteringar eller täppa till hål i regeringens budget? Jag ser fram emot den här debatten med 

klimatminister Per Bolund (MP). Läs min interpellation: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/eus-aterhamtningsmedel-och-nya-klimatinsatser_H810615  

 

Infrastruktur inom klimatmålen? 

Klimatpolitiska rådet kritiserade regeringen förra veckan för att göra för litet för klimatet och föreslog 

att den nationella infrastrukturplanen görs om så att den är i linje med våra klimatmål. Tänker 

regeringen göra så? Jag kommer att debattera frågan med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). 

Läs min interpellation: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/den-

nationella-planen-for-transportinfrastruktur_H810614  

 

Havssamtalet 

Så här får vi en rättvisare och hållbarare sjöfart. Och bort med vattenskotrarna! Kul att vara med i 

premiärsändningen av Havssamtalet från Sjöfartsverket. Lyssna gärna: 

https://www.sweship.se/publicerat/svensk-sjofarts-podcast-havssamtalet/  

 

Låt tågen rulla i Mälardalen 

Både regeringen och regionerna har ett ansvar för att se till att tågen fortsätter att gå i Mälardalen. Läs 

vårt inlägg här: https://www.lt.se/artikel/debatt-lat-tagen-rulla-i-malardalen  

 

För mycket till flyget 

Omni om vår kritik av jättesubventionerna till flyget https://omni.se/kritiken-regeringen-ger-tio-

ganger-mer-till-flyg/a/zgPWqv  

 

Det var allt för nu. Ha en riktigt glad påsk! 

 

Jens  

 

Nu går vi ut i solen och möter våren. 
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