
Riksdagen, 2010-10-25  
 
Hej alla,  
Här kommer mitt första nyhetsbrev från riksdagen. Det har varit en smått omtumlande 
period, sedan jag skrev senast. Nu börjar riksdagsrutinerna med motionsskrivning 
(deadline på onsdag), gruppmöten (tisdagseftermiddagar), utskottsmöten (tisdag och 
torsdag), riksdagsdebatter (hade min första förra veckan) samt möten, möten och åter 
möten att sätta sig. Politik handlar om att träffa en himla massa människor. Det är kul. 
Visst är det allmänna politiska läget surt, men klart det är kul att sitta i riksdagen. 
Inget snack om det!  
 
Utskott  
Jag har utsetts till att bli ordinarie ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet (MJU) samt 
ersättare i Näringsutskottet. Jag kommer troligen också snart utses som ersättare i den 
viktiga EU-nämnden. Det här är de utskott som jag precis hade önskat mig, så det 
hade inte kunnat bli bättre. Vi har redan haft flera sammanträden med MJU. Det 
märks att det är ett utskott med stor arbetsbörda och viktiga frågor; klimat, fiske, 
jordbruk, havsmiljö, livsmedel, kemikalier etc. Ser fram emot att ta mig en detta med 
stor entusiasm.  
 
Acta  
I torsdags hade jag min första interpellationsdebatt. Jag hade frågat regeringen vad 
man ansåg om handelsavtalet Acta (med syftet att bekämpa varumärkesförfalskning) 
och när vi i riksdagen skulle få ta ställning till det. Intressant nog svarade 
justitieminister Beatrice Ask att Acta kommer att innebära krav på lagändringar i 
Sverige. Detta är något vi tidigare har fått höra att Acta inte skulle leda till. Acta 
kommer också leda till att Ipred slås fast som princip i avtalet och att det kan 
ytterligare försvåra för fattiga länder att exportera läkemedel. Mycket oroväckande, 
om ni frågar mig. Läs gärna mer på: http://jensholm.se/2010/10/21/acta-innebar-ny-
lagstifting/    
 
Första valsveket  
I valrörelsen lovade de borgerliga partierna en fortsatt satsning på solenergi. I sitt svar 
på min skriftliga fråga avslöjar näringsminister Maud Olofsson att det stödet upphör 
redan den 1 januari 2012. Så var det med det vallöftet. Läs min fråga och Olofssons 
svar på:http://jensholm.se/2010/10/14/borgarna-bryter-vallofte/  
 
Första frågan, första debatten…  
På tal om frågor. Min skriftliga fråga om solenergistödet var den första frågan för 
riksmötet (riksdagsåret). Interpellationsdebatten om Acta var vidare den första IP-
debatten för året. Känns kul att vara först. Med något i alla fall…  
     Och det kommer mer: en skriftlig fråga om Bisfenol A, fråga om GMO-märkning, 
fråga om djurskydd och IP-debatt om GMO är några av de frågor som jag nyligen lyft 
till regeringen.  
 
En budget som sviker klimatet  
Är det något som var slående med borgarnas budget för några veckor sedan så var det 
de gigantiska nedskärningarna på miljöområdet. Borgarna skär ned på miljöområdet 
med över en miljard kronor under den kommande mandatperioden. Detta i en tid då 
ekonomin växer och då det borde finnas möjligheter till ökade anslag. Läs mer 
på: http://jensholm.se/2010/10/12/budgeten-som-sanker-miljon/  
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En budget som lovar hopp  
Idag presenterade vi rödgröna vår budget. OK, jag lovar inte guld och gröna skogar, 
men nog är skillnaden betydande alltid. Det här några av de reformer som finns med i 
vår budget:  
* 6,5 miljarder kr mer än regeringen till skolan, vården och omsorgen 
* Den största järnvägssatsningen någonsin, 100 miljarder kr mer än regeringen till 
2021 
* Byggandet av Sveriges första höghastighetsbanor 
* Klimatinvesteringsprogram – troligen Sveriges största investeringsfond för klimatet 
någonsin 
* En djuretisk ombjudsman, Djuro 
* En halv miljard mer än regeringen till biologisk mångfald 
* En kemikaliestrategi med krav på förbud mot farliga kemikalier och ämnen i 
livsmedel 
* Ambitiösare klimatmål än regeringen 
* Ökat stöd till internationella klimatåtgärder 
* Överbrygga den digitala klyftan, 50 miljoner kr till att göra Internet tillgängligt åt 
flera  
 
SD – ett lydigt högerparti  
Det har varit en himla massa snack om Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Det är 
bra att partiet skärskådas, men visst hade det varit bättre om denna kritiska 
uppmärksamhet hade kommit innan valet. Ibland får jag känslan av att media jublar 
över SDs intåg. ”Nu har vi i alla fall något att skriva om”, sa en journalist sa till mig. 
Om det är ett påstående som delas av resten av mediekåren har man skäl att bli 
orolig.  
     Frågan om det är så mycket att skriva om egentligen. Hittills har SD visat att man 
är det femte borgerliga partiet i riksdagen. I miljöutskottet har SDs representant röstat 
med borgarna vid varenda omröstning hittills. Sverigedemokraterna valde att 
mangrant sluta upp bakomFredrik Reinfeldts förslag, Per Westerberg, när det gällde 
att utse ny talman för riksdagen för några veckor sedan. När SD hade chansen i EU-
nämnden förra veckan att ställa krav på ett socialt protokoll på EU-nivå hade SDs 
ledamot redan lämnat sammanträdet.  
     SD är inget annat än ett lydigt högerparti, men med ett främlingsfientligt innehåll. 
Det är så illa som det kan bli.  
 
Det var allt för den här gången,  
 
Jens  
www.jensholm.se  
 
P S Min nya mejladress är: jens.holm@riksdagen.se Tveka inte att använda den! Bli 
gärna också vän med mig på Facebook och följ mig på twitter.com/holmjens   
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