
Riksdagen, 2014-06-26, 

 

Har just haft den här mandatperiodens sista votering. Bra, nu kan vi fokusera oss helt på att vinna 

valet i höst. 

Debatt om nettodebitering 

Imorgon efter kl 9.30 debatterar jag s k nettodebitering med finansminister Anders Borg. 

Vänsterpartiet vill att alla som producerar förnybar energi ska kunna tanka ut det på nätet och få 

betalt för det. Regeringen föreslår endast ett krångligt skatteavdrag. Följ på riksdagen.se eller SVT2. 

VM-bollen kom till riksdagen 

Igår debatterade jag kemikalier i kläder och det faktum att både VM-bollen och annan 

sportutrustning innehåller en massa farliga ämnen. VM-bollen gjorde sin debut i riksdagens 

kammaren när jag tog upp den i mitt inlägg. Se: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110498 

     Det var i alla fall glädjande att miljöminister Lena Ek var positiv till mina förslag om reglering av 

textilier på EU-nivå samt ett producentansvar för textilier. 

Hårdare straff mot matfuskare 

Nej, det är inte ofta Vänsterpartiet vill ha hårdare straff. Men när fängelsestraffet togs bort som 

sanktion i livsmedelslagen var det fel. Vänsterpartiet vill därför återinföra fängelse som straff för de 

som fuskar med mat. Läs mer: http://jensholm.se/2014/06/25/satt-at-matfuskarna/   

Bygg ditt eget alternativ till Förbifart Stockholm 

Vänsterpartiet Storstockholm har gjort en fantastiskt omställningsplan för Stockholm. Nu har de 

också bygg upp en webbplats där du kan bygga ditt spåralternativ till det dyra motorvägsprojektet 

Förbifart Stockholm. Skapa ditt eget alternativ på: www.klimatpartiet.se  

Får vi klorblekt papper igen? 

Ett företag på västkusten vill börja klorbleka papper igen. Inte OK, om ni frågar mig. Läs min fråga och 

miljöministerns svar: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-

for-skriftliga-svar/Klorblekning_H111683/ 

Nästa vecka: 

Nästa vecka är jag på Gotland för Almedalsveckan. Jag har massor av debatter och föredrag. Kul! Vill 

du se mitt program finns det på: http://jensholm.se/2014/06/26/almedalen-2014/ Hoppas hinna 

skicka mitt sista nyhetsbrev innan sommaren därifrån. 

Media: 

Med i ATL om urholkningen av biotopskyddet: 

http://www.atl.nu/lantbruk/enklare-att-f-dispens-fr-n-biotopskyddet  

Det var allt, 

Jens 

P S Bosnien är tyvärr utslagna ur VM. Nu håller jag på Chile istället! 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110498
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110498
http://jensholm.se/2014/06/25/satt-at-matfuskarna/
http://www.klimatpartiet.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Klorblekning_H111683/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Klorblekning_H111683/
http://jensholm.se/2014/06/26/almedalen-2014/
http://www.atl.nu/lantbruk/enklare-att-f-dispens-fr-n-biotopskyddet

