
Riksdagen, 2013-09-18 
 
Hej alla, 
Lyssnar på finansminister Anders Borg som presenterar regeringens budget för nästa år. Han 
lovar ännu ett år av det vi redan sett under sju år. Nej tack. Tid för något nytt! 
 
Budgeten 
På tal om budgetpropositionen. På: http://jensholm.se/2013/09/18/ingen-budget-for-miljon/ 
kommenterar jag det som rör miljön. Summa summarum: det var inte mycket nytt för miljön 
och klimatet. 
 
Klimatriskseminarium fre 27/9 – välkomna 
Nästa vecka kommer FNs klimatpanel, IPCC, till Stockholm. Förutom att de kommer 
presentera en del av sin senaste vetenskapliga klimatrapport (den förra kom 2007) kommer 
det också att arrangeras en massa spännande klimatverksamheter i stan. Jag har förmånen att 
arrangera ett seminarium om klimatförändringen och ökade risker tillsammans med flera av 
forskarna kopplade till IPCC och andra mycket tunga klimatinstitutioner. Jag tror att det 
kommer bli otroligt spännande. Det är det globala miljöparlamentarikernätverket GLOBE (där 
jag är med) och MP som arrangerar.  
     Intresserad? Det finns fortfarande några platser kvar. Se hela programmet och hur du 
anmäler dig på: http://jensholm.se/2013/09/16/klimatriskseminarium/  
     Seminariet är på engelska. Vi bjuder på vegetarisk lunch. Välkommen! 
 
Luften fortsatt illa i Stockholm – regeringen utreder igen 
Läser förresten i budgeten att regeringen konstaterar att luften i våra städer, inte minst i 
Stockholm, är fortsatt mycket dålig. Den senaste statistiken, som visar på ännu värre resultat, 
har de inte ens tagit med. Detta inte minst när det är tid för vinterdäck. Regeringen har länge 
lovat åtgärder mot dubbdäck och överlag för att förbättra luften i våra städer. Döm därför om 
min förvåning när jag läser i budgeten att regeringen bara vill fortsätta att utreda, inga nya 
åtgärder (sid 66, utgiftsområde 20). 
     Jag lade för några veckor sedan en interpellation till Anders Borg om just detta. Den 
svarade Borg aldrig på med hänvisning till att riksdagsåret tagit slut. Nu lägger jag den igen. 
Då måste han svara i en debatt i riksdagen. Det ser jag fram emot. 
 
Framöver: 
Idag: Fortsätter att skriva motioner. Nu närmast en motion om ”Hållbara matlandet Sverige”. 
Hur kan vi producera mer livsmedel lokalt som är ekologiska, klimatbra, utvecklar 
lokalsamhället och som värnar djuren? Det är vår stora utmaning. 
Ikväll: Träffar Vänsterpartiets valberedning. Jag har blivit nominerad till riksdagen för fyra år 
till. Spännande. Det är valberedningen som lägger ett förslag på lista som våra medlemmar 
ska klubba (i februari). I september är det svenska folket som väljer ☺  
Ti 24/9 Talar om minskad köttkonsumtion och klimat i Värmdö, 18.30 
To 26/9 Internt seminarium om Östersjön med GLOBE Europe 
Fre 27/9 Klimatförändringen och ökade risker – seminarium in riksdagen. 
 
Det var allt, 
 
Jens  

 
P S I helgen sprang jag Stockholm halvmarathon på 1.32 och hamnade på plats 707. Nu kan 
man ta det lugnt under resten av hösten, eller… 


