
Riksdagen, 2015-10-23 

 

Hej alla, 

Regeringen och de borgerliga partierna har just enats om en uppgörelse om migrationspolitiken. 

Vänsterpartiet står utanför när den innebär en del steg bakåt i flyktings- och integrationspolitiken, med 

bland annat s k tillfälliga (och osäkra) uppehållstillstånd. Vi får helt enkelt fortsätta att trycka på för en 

mer solidarisk flyktingpolitik. Å andra sidan är det viktigt med en uppgörelse. Läget är akut, i Sverige 

och inte minst i vår omvärld. 

 

Trollhättan 

Mina tankar går idag till alla drabbade av det fruktansvärda dådet på Kronans skola i Trollhättan. Jag 

vet inte vilka politiska slutsatser man kan dra av detta. Just nu är jag bara ledsen och upprörd över allt. 

Jag hoppas verkligen att vi aldrig ska få uppleva något liknande liknande igen. 

 

Näringslivet och klimatet 

Idag har jag varit med och arrangerat ett fullsatt seminarium i första kammarsalen i riksdagen om 

näringslivet och klimatet. Det finns verkligen företag som gör ett genuint arbete för att minska sina 

utsläpp och hitta lösningar för att hela landet ska kunna ställa om. Hur kan vi stödja just det arbetet? 

Det är en fråga jag tar med mig in i riksdagen och i den s k Miljömålsberedningen, där vi ska föreslå 

en strategi för nollutsläpp i Sverige. Den kommer senast den 1 juni nästa år. Du ska kunna se hela 

seminariet här: http://hagainitiativet.se/valkommen-till-naringslivshearing/ Jag kommer in i sista 

halvtimmen. Missa inte heller miljöprofessor Johan Rockström i början. 

 

Interpellationsdebatt om VWs utsläppsfusk 

Tyvärr har klimat- och miljöminister Åsa Romson skjutit på debatten om VWs utsläppsfusk. Jag har 

fått nya datum vid två tillfällen. Vanligtvis ska en IP besvaras inom två veckor. Nu blir inte debatten 

förrän ti 17 november, alltså mer än en månad (!) efter inskickandet av IPn. Men jag ser fram emot att 

debattera då. Läs hela IPn här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/tgarder-mot-bilindustrins-uts_H31063/  

 

Debatt om skogen 

På temat debatter med Åsa Romson begär jag idag en debatt med henne om skogen och hur vi kan 

göra skogsbruket mer hållbart. Oklart när vi kommer att debattera det, men troligen samma datum som 

ovan. Läs IPn här: http://jensholm.se/2015/10/23/levande-skogar/  

 

Klimatpolitiken inför Paris 

Missa inte vår stora klimatkonferens, on 4 november kl 12.00 i riksdagen. Det finns ett fåtal platser 

kvar, så skynda dig och anmäl. 

 

Kvalitetsmässan 3 november 

Jag är med på den s k Kvalitetsmässan (kan ingen föreslå ett bättre namn?) i Göteborg, ti 3 november. 

Jag är med på två debatter om EU. Kom gärna dit om du är där. Många av våra lokalpolitiker brukar ju 

vara med på mässan. 

 

Örebro 

Dagen efter talar jag om hur vi ställer om Örebro, on 4 november kl 19.15. Se mer: 

http://www.tankarnastradgard.se/sa-har-staller-vi-om-orebro-sverige-och-varlden/  

 

Pressklipp 

Kritiserar EUs subventioner till animalieindustrin.  

http://www.fria.nu/artikel/119744  

 

Nästa vecka 
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Nästa vecka är plenifri, d v s inga schemalagda möten i riksdagen. På måndag är jag i Södertälje för 

studiebesök och möten, på tisdag i Upplands Väsby (det blir ett offentligt möte på kvällen för de som 

är där). Resten av tiden blir skrivande och läsande på hemmaplan. 

 

Det var allt. Ha en fin hösthelg, 

 

Jens 

 

P S På söndag är det lokal- och regionalval i Colombia. Jag håller tummarna särskilt för vänsterns 

borgmästarkandidat i Bogotá, Clara López. Hon leder opinionsundersökningarna. Viva Clara!  


