
Riksdagen, 2014-10-03 

Hej alla, 

Oj, det har varit några hektiska dagar. Men då har stunden äntligen kommit: vi har fått en ny 

statsminister och en ny regering. Äntligen! 

Ny regering – ny politik? 

Men blir det också någon ändring av politiken? Jag hoppas verkligen det. Och Stefan Löfvens 

regeringsförklaring från idag väcker en hel del hopp, men också många frågor. Löfven utlovade bland 

annat satsningar på nya bostäder, klimatpolitiskt ramverk, ökat stöd till det förnybara, progressiva 

handelsavtal, att Sverige ska erkänna Palestina, att djurskyddet ska stärkas, fri entré på muséer och 

mycket annat.   

     Som ni ser, en hel del reformer, men också frågetecken. Jag är särskilt förvånad över att det förutom 

en vägslitageavgift på tunga lastbilar inte utlovas en enda ny miljöskatt. Inte heller sa Stefan Löfven 

något om vilka klimatmål som ska gälla till 2020.  

     Löfven kommer som bekant inte majoritet för sin politik. Här kommer förhandlingar med 

Vänsterpartiet vara nödvändiga. Vi kommer att se till att politiken blir betydligt mycket rättvisare och 

grönare än så här. Var så säkra.  

     Läs gärna hela min analys av regeringsförklaringen: http://jensholm.se/2014/10/03/en-

regeringsforklaring-som-inger-hopp/  

Jag fortsätter med miljöfrågorna och EU 

Nu har riksdagsgruppen lagt sitt pussel över vem som ska ansvara för vilken fråga. Jag fortsätter i 

Miljö- och jordbruksutskottet och blir också ordinarie ledamot i EU-nämnden. Jag är också vald till 

ersättare i justitieutskottet. Alltså, ungefär som förut. Och det känns toppen! 

 

MP lade sig platt för motorvägen 

S och MP har kommit överens om att motorvägen Förbifart Stockholm kan börja byggas från och med 

1 maj nästa år. Mycket olyckligt. Läs mitt inlägg i Expressen idag: 

http://jensholm.se/2014/10/03/mp-lagger-sig-platt-for-katastrofala-forbifarten/  

Fel att fokusera på en fråga 

Jag tycker som bekant att det valresultatet inte var någon framgång för Vänsterpartiet. Och jag tycker 

att det var olyckligt att vi fokuserade på en enda fråga. Läs gärna mitt och Ann-Margarethe Livhs 

debattinlägg om detta i Flamman: http://www.flamman.se/fel-att-fokusera-pa-en-fraga  

Media 

Sveriges radio rapporterar från när vi var med och ringmärkte sillgrisslor på Stora Karlsö i 

somras. En stor upplevelse, och självklart släpps alla fåglar ut i havet efter en kort märkning: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/437801?programid=412 

Jag kritiserar S och MPs överenskommelse om Förbifart Stockholm: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/09/socialdemokraterna-och-miljopartiet-skjuter-

upp-beslut-om-forbifart-stockholm 

Läs mitt och Malin Björks inlägg idag om handelsavtalet TTIP och CETA: 

http://www.dagensarena.se/opinion/holm-bjork-v-cecilia-malmstrom-imponerar-inte/ 
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Slår ett slag för en restriktiv alkoholpolitik: 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19601787.ab 

Jag och Birger Lahti (V) skriver om pälsdjuren: http://www.kuriren.nu/opinion/dags-for-

rattvisa-aven-for-djuren-7849051.aspx 

Med i SVT morgon om Edward Snowden, kommer in efter ca 50 min: 

http://www.svt.se/gomorron-sverige/se-program/gomorron-sverige-317?autostart=true … 

Scrolla och se! 

Det var allt för nu, 

Jens 

P S Demokratiprotesterna i Hongkong tycker jag är något av det mest hoppfulla som kommit från den 

delen av världen. Jag kommer själv ihåg när jag var i Hongkong och Kina när jag för drygt tio år sedan 

arbetade som grävande journalist och avslöjade plågsam uppfödning av djur för djurförsök. Hur rädd 

var jag inte att arbeta under-cover som journalist i diktaturens Kina? Självklart ett litet bekymmer 

jämfört med alla som lever där och som inte får uttrycka sina demokratiska rättigheter. Carl Bildt har 

förstås tidigt som muren, men kanske kan en Margot Wallström som ny utrikesminister ge sitt stöd 

till de modiga demonstranterna?  
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