
Mellan Stockholm-Malmö, 

 

Hej alla, 

Sitter på tåget mot Malmö. Tyvärr blir det en del förseningar som en följd av akuta problem 

med rälsen. Vi har länge drivit mer pengar till järnvägsunderhåll, men också en bättre 

organisation av underhållet där inte allt måste läggas ut på privata underhållsföretag. Den 

frågan känns nu aktuellare än någonsin. 

 

Bra möte med klimatkommissionären 

Tidigare idag mötte jag och några ledamöter till EUs klimatkommissionär Frans 

Timmermans. Jag och han var rätt överens om att svenskt skogsbruk kan skötas bättre, där 

driver EU på för ökad biologisk mångfald. Timmermans tog också upp det orimliga i att en 

alldeles för stor del av Europas jordbruksmark, 68% enl kommissionären, går till 

foderproduktion att föda djur - inte människor. Köttkonsumtionen måste minska och satsa på 

växtbaserat, alltså. Vi var också överens om att importen av olja och gas från Ryssland måste 

stoppas. Då stryper vi pengarna till Putins krig. 

 

Stoppa Putins olja och gas 

Apropå stopp för rysk fossil energi. Sverige kan och borde gå före och stoppa importen av 

rysk fossil energi. Här kan du se tisdagens debatt mellan mig och energiminister Khashayar 

Farmanbar (S). https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/importen-

av-rysk-fossil-energi_H910397 

 

Det handlar om: 

8 procent av svensk import av olja, från Ryssland 

29 procent av importen av LNG, från Ryssland 

40-50 procent av importen av gas i gasform, från Ryssland 

50 procent av importen av flygbränslet, från Ryssland. 

 

Fler debatter 

Klimatpolitik 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/klimatpolitik_H901MJU20 

Luftfart 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/luftfartsfragor_H901TU8 

Huawei mot Sverige 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/huaweis-process-i-

icsid_H910387 

 

Klimatpolitiska rådets rapport 

Klimatpolitiska rådet har granskat regeringens politik för klimatet för fjärde gången. De 

konstaterar att väldigt mycket återstår att göra. Nu måste regeringen agera. Läs min 

interpellation till klimatminister Annika Strandhäll (S) nedan. De närmsta veckorna kommer 

vi att debattera frågan. 

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

granskningsrapport_H910432 

 

Rätten till färdtjänst 

Oacceptabelt att alla som behöver inte får färdtjänst. Igår tog jag emot 16 300 

namnunderskrifter på temat. Nu tar jag frågan vidare till inframinister Tomas Eneroth (S) 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ratten-till-

fardtjanst_H9111402  

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens  

 

P S 1 april idag. Varning för aprilskämt. Själv har jag försökt lura familjen på morgonen, men 

jag är för dålig på att hålla masken. 
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