Riksdagen, 2022-05-25
Hej alla,
Kortvecka, därför nyhetsbrev idag.
Jag kom tillbaka från Umeå i morse. Så kul att vara uppe i norr, och det är en massa positiva
saker på gång. Kanske dags att vända på Sverigekartan och sätta Uleå, Skellefteå, Umeå och
Sundsvall i centrum ett tag? Och tänk om regeringen kunde göra slag i saken och fullt ut
finansiera Norrbotniabanan, 27 mil ny räls mellan Umeå och Luleå? Bygget har ju redan
påbörjats och man har kommit en bit, men ska allt vara klart till 2030 behövs en full
finansiering. Det kan regeringen lösa när man lägger fram infrastrukturplanen nu i juni.
Inte längre klimattalesperson
Min partiledning har tyckt annorlunda än jag vad det gäller ett antal avgörande beslut på
klimatområdet. Sänkt skatt och ett pristak för fossila drivmedel är ett exempel på det. Därför
beslutade jag i helgen att avgå som klimatpolitisk talesperson. Nu tar min duktiga kollega
Elin Segerlind över istället och jag önskar henne lycka till! Mer info:
https://jensholm.se/2022/05/21/klimatpolitisk-talesperson/
Svar om ekocid
Vad bra att klimatminister Annika Strandhäll (S) ser vikten av en lagstiftning mot ekocid.
Men varför inte ta chansen att driva frågan på viktiga Stockholm+50? Se svaret som just kom
på min skriftliga fråga https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftligfraga/ekocid-och-stockholm50_H9111605
Förbjud ekocid
Läs mitt inlägg om ekocid https://www.altinget.se/artikel/v-varfor-gor-inte-sverige-mer-foratt-forbjuda-ekocid-strandhall
Riksdagens första seminarium om odlat kött
Stolt över att organisera riksdagens första seminarium om odlat kött. Med odlat kött besparas
djurens lidande och köttet kan produceras på ett mycket mer hållbart sätt. På torsdagsmorgon
nästa vecka arrangerar jag ett frukostseminarium tillsammans med ledamöter från S och M
om odlat kött. Det är eg ett slutet seminarium men om du skulle vara mycket intresserad kan
det finnas plats för några till. Mejla mig isåfall.
Debatt om odlat kött
Fre 10/6 kommer jag debattera odlat kött. Ser fram emot det. Se mer:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/godkannande-av-odlatkott_H910483
Gör upp med hemlighetsmakeriet
Jag skriver i Publikt om att det blir allt svårare att få ut det som borde vara offentligt material
från våra myndigheter. Detta drabbar inte minst trafiksäkerhetsarbetet. Läs mitt inlägg
https://www.publikt.se/debatt/gor-upp-med-hemlighetsmakeriet-24410
Polletten trillade ned hos Finanspolitiska rådet
Äntligen! Polletten har till slut trillat ned även hos Finanspolitiska rådet (s159):"Tillfälligt
ökade utgifter, tex för att under ett decennium bidra till klimatomställningen, skulle kunna
motivera ett lägre sparmål och skuldfinansiering och därmed en förändring av ramverket."

Exakt så, nu gör vi om det finanspolitiska ramverket så att det tillåter stora
klimatinvesteringar. Läs deras rapport: https://rb.gy/psjv3u
Det var allt för nu. Trevlig kristi himmelsfärdshelg!
Jens
P S Nu håller vi tummarna för hockeyherrarna. Slutspel – det är nu det börjar.

