
Riksdagen, 2016-02-05 

Hej alla, 

Kommer just från ”Ungdomens riksdag”; 349 gymnasieungdomar har för en dag intagit riksdagen. Jag 

var ordförande för Miljö- och jordbruksutskottet där många bra beslut fattades (helt utan min 

påverkan). Det handlade om att minska köttkonsumtionen ”drastiskt” i Sverige, obligatorisk 

märkning av allt kött, obligatorisk insamling av alla matrester och mycket annat bra. Det finns hopp 

om framtiden… 

Vänsterkongress 

I början av maj infaller Vänsterpartiets kongress. Miljö- och klimatfrågor kommer vara huvudtema för 

kongressen. Läs några av de motioner jag varit med och skrivit på: 

http://jensholm.se/2016/02/05/motioner-till-kongressen-2016/  

EU i knäet på sockerlobbyn 

Det är helt oacceptabelt att EUs livsmedelsmyndighet, Efsa, låter sig styras av sockerlobbyn när man 

ska ta fram livsmedelsrekommendationer. Efsa är en EU-myndighet, Sverige är med i EU, tänker 

regeringen agera? Läs min skriftliga fråga till regeringen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Sockerlobbyn_H311739/  

Pälsdebatt 

I veckan har jag debatterat pälsindustrin med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Se hela debatten 

här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310314  

Vattenfall – skärp er 

Vattenfall är i full färd att försöka sälja sina tyska brunkolskraftverk i Tyskland. Och det håller på att 

gå precis som vi varnade för. Priset blir inte bara lägre än aviserat, det håller på att utvecklas till en 

katastrofal förlustaffär av NUONska mått. De potentiella köparna är intresserade av att maxa vinsten 

och vill kunna driva verken vidare, med fortsatta gigantiska utsläpp av växthusgaser. Det kan inte 

vara en ansvarsfull hållning vare sig för klimatet eller ekonomin att sälja. Vattenfall, regeringen – sälj 

inte, avveckla istället. Läs mer: http://jensholm.se/2016/02/01/vattenfall-sluta-gor-daliga-affarer/  

På gång 

Nu till veckan ska vi fatta beslut om långsiktiga klimatmål för Sverige; betänkande 1 för 

Miljömålsberedningen. 

On EU-nämnd 

Fre EU-nämnd 

Pressklipp 

Om pälsdebatten 

http://tidningen.djurskyddet.se/2016/02/minkars-valfard-lyftes-i-riksdagen/ 

Om Vattenfall 

http://www.svd.se/vattenfall-kan-tvingas-betala-for-att-bli-av-med-brunkolet/i/senaste 

Om sänkt moms på reparationer 

http://www.altinget.se/miljo/artikel/bolund-regeringen-planerar-sankt-moms-paa-reparationer 

Om att Bromma måste läggas ned 

http://tidningensyre.se/ett-drapslag-mot-stockholms-stadsutveckling/ 

Det var allt, 

Jens 
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P S I veckan har vi fattat beslut om att alla barn ska få glasögon gratis, oavsett vilket landsting de bor 

i. Träder i kraft redan den 1 mars. Ett konkret resultat av Vänsterpartiets påtryckningar. Ett litet steg 

mot ett mer rättvist Sverige – men rimligen ett viktigt sådant för alla barn som inte har råd med egna 

glasögon. Trevlig helg. 

 

 

 

 


