
Enskede 2021-06-04 

 

Hej alla, 

I veckan har det avslöjats ur USAs säkerhetstjänst har övervakat folkvalda politiker i Sverige, och i det 

här fallet med Danmarks hjälp. Oacceptabelt! Det var precis det här visselblåsaren Edward Snowden 

varnade för. Och nu uppdagas det igen. Nu måste svenska regeringen gå till botten med denna 

övervakningsskandal. Sätt press på både USA och Danmark. Självklart ska länder kunna skydda sina 

intressen, men att övervaka politikers mejl, telefonsamtal och SMS utan någonsomhelst misstanke – 

då har man passerat en gräns. Jag intervjuas i SVT om detta (och i flera andra medier).  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksdagsledamoten-om-spionskandalen-vi-behover-veta-vilka-som-

blivit-overvakade  

 

Staten och (flyg)kapitalet 

S/MP-regeringen har aviserat sitt tredje miljardstöd till flygbolaget SAS. Sammanlagt har flyget nu 

fått 16 miljarder kronor i coronastöd. Det är sju (!) gånger mer än stödet till järnvägssektorn under 

pandemin. Har regeringen ställt några klimatkrav vid utlovandet av pengarna? Läs min interpellation 

på temat till näringsminister Ibrahim Baylan (S): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/regeringens-klimatkrav-vid-coronastod-till-flyget_H810791  

 

Rädda biogasbilen 

Regeringen planerar för en ny miljöbilsdefinition där biogasbilar utesluts. Det vore mycket dumt. Gör 

om gör rätt! Ser fram emot att debattera detta med inframinister Tomas Eneroth (S). Läs min 

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

status-som-miljobilar_H810792  

 

S/MP-regeringens skogssvek granskas 

DN fortsätter att granska S/MP-regeringens svek mot skogen och de uppmärksammar min debatt där 

jag pressade miljöminister Per Bolund (MP) i frågan. Läs gärna https://www.dn.se/sverige/spricka-i-

regeringen-bolund-gar-emot-s-om-skogen/ 

 

Debatten med Bolund 

På tal om debatten med Bolund, här kan du se den https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/biobransle-och-klimat--och-miljomalen_H810666  

 

När förbjuds fossilbilen? 

I veckan har den s k Utfasningsutredningen presenterat sitt betänkande. Den föreslår att Sverige driver 

ett EU-förbud mot nybilsförsäljning av fossilt drivna bilar. Tyvärr är detta lite av ett icke-förslag. Vem 

är emot ett förbud på EU-nivå? Den riktigt skarpa åtgärden idag är att gå före som medlemsland och 

reglera bort det fossila, det borde vara Sveriges roll. Sverige bör därför gå före EU och införa förbud 

mot nybilsförsäljning av fossila bilar till 2025. Att gömma sig bakom EU håller inte. Då finns en 

uppenbar risk att fossilbilarna aldrig kommer regleras bort. Jag kommenterar bl a här: 

https://www.di.se/nyheter/sa-staller-sig-partierna-till-forslaget-om-bensinforbud/  

 

Hållbart ska vara hållbart 

Hållbara drivmedel ska vara helt och hållet hållbara och inte produceras med fossila insatsvaror. Läs 

svaret på min fråga https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/hallbara-

drivmedel_H8112987 

 

Lägg ned Bromma 

Låt oss lägga ned Bromma flygplats. Läs mitt anförande. https://jensholm.se/2021/06/02/anforande-

luftfart/ och här kan du se hela debatten som ägde rum nu i veckan https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/debatt-om-forslag/luftfartsfragor_H801TU14  

 

Avgiftsfri kollektivtrafik 
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Alltfler städer inför avgiftsfri kollektivtrafik i Frankrike. När får vi se det i Sverige? Snart hoppas jag. 

Jag intervjuas i ETC https://www.etc.se/inrikes/frankrike-visar-vagen-med-gratis-kollektivtrafik-kan-

sverige-ta-efter 

 

Använd EUs återstartpengar rätt 

Regeringen använder EUs återstartpengar till att täppa hål i budgeten. Inte OK. Jag kommenterar. 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/regeringens-aterstartsplan-kritiseras-snyltar-pa-eu-s-

aterstallningsfond/ 

 

Hållbar infrastruktur 

Satsa på hållbar infrastruktur. Vi skriver tillsammans med V-Skåne.  

https://www.skd.se/2021/06/03/sverige-maste-satsa-pa-hallbar-infrastruktur/  

 

Bygg järnvägen (men billigare och snabbare) 

Intressant i DN om att Sverige kan bygga järnväg snabbare och billigare än vad man tidigare trott. Låt 

oss nu göra det. https://www.dn.se/ekonomi/6-9-miljarder-per-mil-trafikverket-overvager-japansk-

landbro-for-att-radda-hoghastighetsjarnvagen/  

 

Nej till marknadshyror 

Nej, chockhöj inte hyrorna för 3 miljoner personer. Se vår film som förklarar det hela, och hur DU kan 

engagera dig: 

https://www.youtube.com/watch?v=HtY4QxZlBYM 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S Läser att Estland nu ska lägga ned pälsindustrin. Bra! Snart är det bara Sverige kvar med denna 

oetiska verksamhet, som S/MP-regeringen dessutom i år subventionerar med 60 milj kr(!). Lägg ned 

pälsindustrin nu! 
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