
 
Sjöstaden, 2011-06-23 
 
Hej alla, 
Här kommer ett kort nyhetsbrev. Vill minnas att jag i förra nyhetsbrevet eftersökte nederbörd 
för plantornas skull. Hm, det får man äta upp nu… Med råge. Snart är det midsommar, sedan 
åker jag till Kroatien på semester efter det blir det ledighet hemma i Sverige med lite avbrott 
för EU-nämnd, Almedalen och lite annat smått och gått. Det ska i vart fall bli härligt med 
sommaruppehåll. Det har varit ett intensivt riksdagsår. Utan tvekan. 
 
Klimatdebatt med Borg 
Igår debatterade jag regeringens skattesänkningar och dess påverkan på klimatet med 
finansminister Anders Borg (M). En rätt kul debatt, om jag får säga det själv även om Borg 
skickligt undvek huvudfrågan: regeringens skattesänkningar -> ökad privat konsumtion (på 
bekostnad av offentlig) -> ökade utsläpp (som ofta inte bokförs eftersom de härrör från 
importen). Såg att Rikard Warlenius har skrivit en rapport från debatten. Läs den gärna där: 
http://warlenius.wordpress.com/2011/06/23/riksdagsdebatt-om-skatter-och-utslappsratter/ 
 
Maud agera – inte utreda 
Näringsminister Maud Olofsson (C) presenterar idag på DN-debatt ett antal förslag som ska 
underlätta för oss elkunder. Ett av förslagen är att göra det lättare för enskilda hushåll att 
leverera egen el ut på nätet. Detta ska göras med ett system som brukar kallas nettodebitering. 
Men kära nån, Maud. Detta har ju redan utretts mängder med gånger. 2007 gav regeringen 
KTH-professorn Lennart Söder att bland annat titta på frågan med nettodebitering. Ett år 
senare kom Nätanslutningsutredningen och flera konkreta förslag för hur detta skulle kunna 
göras. Men ingenting hände. 
     Jag har skrivit mer om det på www.jensholm.se och dessutom skickat in en replik till DN. 
Får se om de tar in den… 
 
Apropå egen el 
Igår fick jag svar från Olofsson på min fråga om varför hon inte låter Vattenfall gå före och 
erbjuda egen el till sina kunder (regeringen kan ju genom sitt ägande ge Vattenfall ett sådant 
uppdrag). Svar: goddag yxskaft. Eller läs det själva min fråga och Olofssons svar: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GY11593  Att en fråga ”för 
närvarande bereds inom Regeringskansliet” betyder ofta att det inte finns några konkreta 
initiativ på gång. 
 
Vänsterpartiet aktivast i riksdagen 
Vänsterpartiet är aktivast i riksdagen utifrån antalet skridftliga frågor, interpellationer och 
debatter. Det konstaterar Riksdag och Departement i sitt senaste nummer. Vi leder klart ligan 
över aktiviteten i riksdagen. Solklart!, skulle jag vilja understryka. RoD har räknat alla IPs 
och frågor från riksdagens öppnande fram till den 26 maj. Vänsterpartiet har hittills lagt 
nästan 6 interpellationer per ledamot, mer än dubbelt så många som tvåan 
Socialdemokraterna. Med samma tydlighet har vi också pressat regeringen med flest skriftliga 
frågor nästan 7 stycken per ledamot, även där mer än dubbelt så många som tvåan S. 
     Jag tog och räknade hur många interpellationer jag själv har gjort, 17 stycken och antalet 
skriftliga frågor; 36. Snäppet mer än riksdagssnittet skulle man kunna säga… Nu invänder 
kanske vän av ordning; men är det verkligen så att man ska räkna riksdagsaktiviteten t ex 
utifrån antalet interpellationer och skriftliga frågor? Nej, det är förstås inte det enda måttet. 
Men det är en klar indikator på vad man gör. Skriftliga frågor och interpellationer är enligt 



mig ett av de viktigaste verktygen för riksdagen att utöva sin kontrollfunktion. Därför tycker 
jag att det är viktigt att lägga en del fokus på detta. Mina frågor leder sedan väldigt ofta till 
debattartiklar och att jag kan fortsätta att utkräva ansvar från regeringen. Precis som det ska 
fungera i en parlamentarisk demokrati. 
     Man kan inte låta bli att fråga sig vad de borgerliga ledamöterna egentligen gör? Vad det 
gäller frågor och IPs är svaret: de gör ingenting. Angående interpellationerna har KD lagt 0,2, 
C 0,1 och FP och M inte en enda (!) under den undersökta perioden. 
     Det kan också vara värt att påpeka att RoD också har räknat hur många s k enskilda 
motioner som har lagts. Där ligger V däremot i botten. Det är bra tycker jag. Enskilda 
motioner skrivs under av en enda riksdagsledamot och klubbas i princip aldrig igenom i 
riksdagen. Därför försöker vi i Vänsterpartiet så ofta som möjligt få igenom gemensamma 
partimotioner.  
     Tidningen konstaterar också att Sverigedemokraterna är det minst aktiva 
oppositionspartiet. Ja, det visste vi väl redan... 
 
Almedalen 
Även i år åker jag till Almedalen, torsdag och fredag 7-8 juli. Det blir debatt om köttindustrin, 
miljödebatt hos Miljöaktuellt, debatt om barnadoptioner (jag ska läsa på), och massor med 
möten med allt från Sida, Amnesty, IOGT-NTO, KF till säljare av Vätgasbilar. Det blir som 
vanligt en höjdare.  
 
Sist men inte minst, ha en underbar midsommar! 

 
Jens 
www.jensholm.se  
 
P S  
Läs gärna mitt inlägg i ETC: 
http://www.etc.se/debatt/vattenfall-dags-att-erbjuda-egen-el 
 
Missa inte heller Miljöaktuellt där jag är med om problemen med svensk kärnkraft: 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.392758/karnkraften-i-sverige--sa-ofta-star-den-stilla 
 
Och min och AMLs debattartikel mot Förbifart Stockholm 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forbifarten-och-miljorasism_6249734.svd 
 
… samt uppropet mot griskött 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/efter-rattsskandalen-bojkotta-griskott_6246184.svd 
 
 
 


