
Enskede, 2022-04-08 

 

Hej alla, 

Vilket aprilväder, men det är väl bara att bita ihop... 

 

Järnvägen är ett system 

Igår debatterade vi järnvägspolitik. Vad är järnväg; ett system eller marknad? Det var en av 

frågorna jag lyfte i debatten. Läs mitt anförande och titta på debatten: 

https://jensholm.se/2022/04/07/jarnvagen-ar-ett-system/  

 

Bättre järnvägsunderhåll 

Det är inte OK att svenska järnvägar är så dåligt underhållna. Spårsprickorna vid Flen och 

Nässjö är bara två ex. Hög tid för ett bättre järnvägsunderhåll. Ser fram emot debatt med 

inframinister Tomas Eneroth (S) ti 26/4. Läs min interpellation 

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

jarnvagsunderhall_H910440   

 

Sveriges klimatpolitik 

Samma vecka, fredagen 29/4 debatterar jag Klimatpolitiska rådets granskning av svensk 

klimatpolitik med klimatminister Annika Strandhäll (S). Se min interpellation här 

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

granskningsrapport_H910432  

 

IPCCs rapport 

På tal om klimatpolitik. I veckan har klimatpanelen, IPCC, kommit med sin tredje 

klimatrapport. Den här är fokuserad på vilka åtgärder som kan och borde vidtas för att minska 

utsläppen. Vi tycker att det är en så viktig rapport att vi krävt att den ska tas upp i en s k 

aktuell debatt i riksdagen. Senare idag får vi besked om talmannen och de andra 

riksdagspartierna tillmötesgår vårt förslag. 

 

Klimatmål för konsumtionen 

Miljömålsberedningen har äntligen lagt fram sitt förslag om s k konsumtionsbaserade 

utsläppsmål. Kanske kan Sverige med detta få världens första klimatmål för det vi 

konsumerar. Köttkonsumtionen, utrikesflyget, köp av kläder och mobiltelefoner... det handlar 

om stora utsläpp som nu kan få egna mål och åtgärder. Nu är det upp till regeringen att lägga 

fram ett förslag baserat på beredningens betänkande. Bra jobbat av Vänsterpartiets Elin 

Segerlind som har varit med och tagit fram förslaget.  

 

Rätt till färdtjänst 

Oacceptabelt att så många nekas färdtjänst. Vad tänker Tomas Eneroth (S) göra för att 

garantera färdtjänst till alla som behöver det? Läs min fråga här: 

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

fardtjanst_H9111402  

Bussmagasinet har tagit upp min fråga  

https://www.bussmagasinet.se/2022/04/fardtjanst-for-synskadade-blir-riksdagsfraga/  

 

Stoppa importen av rysk olja och gas 

Sverige måste gå före och stoppa importen av rysk olja och gas. Se när Nooshi Dadgostar 

pressar Magdalena Andersson vid gårdagens frågestund med statsministern. 
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https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/statsministerns-fragestund/statsministerns-

fragestund_H9C120220407sf  

 

En längre intervju med mig i ETC (dock låst). https://www.etc.se/klimat-miljo/jens-holm-

daerfoer-goer-vaensterpartiet-fel-som-gaar-ihop-med-hoegern  

 

Intervju i Flamman 

http://flamman.se/a/upprop-och-avhopp-i-v-efter-bensinuppgorelsen-med-moderaterna-sa-

himla-dumt  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Det drar ihop sig till 1 maj. Jag ska tala i Södertälje. Ser fram emot det! 
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