
Riksdagen, 2015-10-02 

 

Hej alla, 

Igår besökte jag Ludvika i Dalarna. Kommunen växer numera invånarmässigt, ensamkommande 

flyktingar får bo i LOs gamla kursgård, solceller ska sättas upp på Ludvikahems fastigheter och en 

alldeles ny återvinningscentral för Ludvikabornas sopor har invigts. Det är spännande att göra besök i 

vårt stora vida land. Det är så hoppingivande att få se allt positivt som händer och möta engagerade 

människor som verkligen skapar förändring. Nästa vecka bär det av till Norberg (måndag) och Lund 

(torsdag) för fler besök och ett par offentliga föredrag från min sida. Ser fram emot det. 

 

Motioner 

Nu är vi färdiga med motionsskrivandet för detta års AMT (Allmänna motionstiden). I vanlig ordning 

har Vänsterpartiet presenterat många konkreta förslag på hur politiken kan förbättras, i form av 

motioner. Miljömotionerna hittar ni här: http://jensholm.se/2015/10/02/miljomotioner/  

 

 

Fler lagliga vägar – så gör vi 

Det talas ofta om att det behövs fler lagliga vägar för människor på flykt. Och det är ju helt sant. 

Genom att EU-länderna har infört krav på visum, transportöransvar, Dublinförordningen m m så blir 

det omöjligt för en människa på flykt att ta sig till Europa på annat sätt än genom en farlig och illegal 

sådan. Oacceptabelt Ett enkelt och snabbt sätt att underlätta lagliga vägar in till Europa är att göra det 

lättare för familjer att återförenas. Om en person redan finns i Sverige ska resten av familjen kunna 

komma hit. Det är nåt vi kan besluta om här och nu i Sveriges riksdag. Det borde vi göra. Läs vår helt 

nya motion om detta här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Familjeaterforening-_H302368/?text=true  

 

Sänk min lön 

Min och de andra riksdagsledamöternas arvode höjs nu med 1400 kronor. Nu kommer vi få 62 400 kr i 

månadsarvode. Det är alldeles för mycket pengar. Sänk våra löner istället! Jag och alla andra 

riksdagsledamöter från Vänsterpartiet betalar visserligen partiskatt på ungefär 10 000 kr/mån (på 

skattade pengar), så vi har redan gjort en del av vår sänkning.  

 

Volkswagens fusk 

Här finns min skriftliga fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson om Volkswagens fusk med 

utsläppskraven. Svar kommer inom några dagar. https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Volkswagens-fusk-samt-otillrac_H31141/ 

 

Pressklipp 

Kommenterar miljösatsningar i budgeten 

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/150930-miljoner-till-miljo-i-budgeten.html 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Var finns svampen?, undrar jag. Har varit ute några gånger, men karl johan, fårtickor, kantareller 

och trattisar – var är ni? Inte där jag går i alla fall…  
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