
Riksdagen, 2016-12-16 

 

Hej alla, 

Det är kul när man lyckas förändra. Igår på Miljö- och jordbruksutskottet var vi flera som krävde av 

klimatminister Isabella Lövin att regeringen måste driva att fler utsläppsrätter ska tas bort från EUs 

handelssystem med utsläppsrätter. Och idag på EU-nämnden fick vi ett skriftligt besked om att 

Sverige kommer att driva just det. Dock vill vi i V att det ska drivas hårdare och tydligare, men ändå 

ett steg framåt. Jag skrev några rader inför mötet: https://jensholm.se/2016/12/16/styr-upp-

handelssystemet-med-utslappsratter/  

 

Riksdagsledamöter överens: Benåda Snowden 

Riksdagens människorättsgrupp skickar nu en uppmaning till USAs president Barack Obama om att 

benåda visselblåsaren Edward Snowden. Vi hänvisar till USAs konstitution, Artikel II, sektion 2, där 

presidenten kan benåda en amerikansk medborgare. Vi vill också att Snowden ska få sitt pass tillbaka 

och att lagstiftningen kring visselblåsare ska skärpas. Läs mer: https://jensholm.se/2016/12/16/benada-

edward-snowden/  

 

Miljö- och klimatbudgeten antagen 

I veckan har vi debatterat utgiftsområde 20 i statsbudgeten. Det är i UO20 många av satsningarna på 

klimat, biologisk mångfald, havspolitik, skydd av värdefull natur etc finns. Med budgeten för 2017 

ökar satsningarna på området med över 70 procent jämfört med den borgerliga regeringens budget 

2014. De borgerliga partierna + SD vill göra neddragningar i storleksordningen 2-3 miljarder kronor, 

så vi hade en del att prata om. Se debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-

forslag/utgiftsomrade-20-allman-miljo--och-naturvard_H401MJU1  

     För övrigt är alla utgiftsområden debatterade och klubbade. Vi har alltså nu en budget klar för 2017 

och den går igenom såsom regeringen och Vänsterpartiet har önskat. Vi får nu ökade satsningar på 

välfärden och miljön och klimatet. Inte så illa. 

 

Flygets utsläpp 

På tal om debatter. På tisdagsmorgon kommer jag debattera flygets snabbt växande utsläpp med 

infrastrukturminister Anna Johansson. Det har ju glädjande nog lagts fram ett förslag om flygskatt. 

Men det finns en hel del annat som också borde göras. Läs min IP här: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/atgarder-for-att-minska-flygets-

utslapp_H410145   

 

Debatt om konsumtionens klimatpåverkan 

På samma dag debatterar jag konsumtionens klimatpåverkan. Jag ställde min interpellation till 

miljöminister Karolina Skog, men nu har jag fått besked om att det istället blir konsumentminister 

Per Bolund som kommer ta debatten. Jag väcker detta bl a med anledning av WWFs intressanta 

rapport Living Planet Report. Läs min interpellation här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/konsumtionens-miljo--och-klimatpaverkan_H410178   

 

Juan Manuel Santos – krigspresidenten som blev fredspristagare 

Jag har i veckan lyssnat på Colombias president Juan Manuel Santos. Det var slående hur radikal 

han, denne konservative president, lät. En slump? Läs mer: https://jensholm.se/2016/12/12/colombias-

president-vill-ha-social-rattvisa/  

 

 

Det var nog sista nyhetsbrevet för i år. Därför, god jul och ha ett riktigt gott nytt år, 

 

Jens 

 

P S Djurens Rätt har allt vi behöver för en djurvänligare jul: http://www.djurensratt.se/jul  
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