
Enskede, 2017-06-28 

 

Hej alla, 

På söndag inleds Almedalsveckan på Gotland. Jag kommer förstås att vara där. Jag instämmer i att det 

är extremt upprörande och oacceptabelt att en liten nazisekt har fått tillstånd att demonstrera mitt under 

veckan. Men ska man med anledning av detta bojkotta hela Almedalen, som vissa hävdar? Är inte det 

att ge en liten kriminell sekt oproportionerligt mycket utrymme? Ska en liten nazisekt få styra hur 

demokratiska partier agerar? Jag hoppas inte det. Därför är det viktigt att vara på plats i Almedalen. 

 

Försämras riksdagens EU-arbete? 

Igår hade vi ännu ett möte med riksdagens kommitté för att förbättra hur riksdagen arbetar med EU-

frågor. Alla partier ingår i kommittén, som leds av vice talman Tobias Billström. Dessvärre föreslås 

nu en del försämringar av hur riksdagen arbetar med EU-frågor. Bland annat föreslås att riksdagen inte 

längre ska kunna säga ja eller nej till de beslut som går som s k a-punkter. Om ett beslut fattas som a-

punkt tas det med kort framförhållning av regeringarna i ett s k skriftligt förfarande. Här har vi 

riksdagsledamöter i EU-nämnden åtminstone haft en möjlighet att säga ja eller nej. Förslaget är nu att 

den möjligheten tas bort, något som verkar ha stöd av de flesta partierna. Det skulle vara en allvarlig 

inskränkning av demokratin om det gick igenom. Jag hoppas kunna ändra på det till hösten då ett 

formellt beslut ska fattas.  

 

Försvaret måste ta ansvar för miljön 

Orimligt att försvarsmakten är undantaget när det ska göras s k miljöbedömningar inför planering av 

framtida samhällsprojekt. Krav på miljöbedömningar är reglerat i Miljöbalken och syftar till att alla 

miljöaspekter ska integreras i planarbetet. Detta för att främja en hållbar utveckling. Självklart borde 

försvaret också åläggas det uppdraget, anser vi i vår senaste motion. Vi vill också att allmänheten ska 

kunna involveras på ett mer aktivt sätt när samhällsplaneringar görs och när det ska tas fram 

miljöbedömningar. Läs vår motion på området: https://jensholm.se/2017/06/21/forsvaret-maste-ta-

ansvar-for-miljon/  

 

Rädda våra pollinerare 

Läs min skriftliga fråga om humlor och bin: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/_H4111672  

 

Pressklipp 

Vill inte MP stoppa fiskeavtalen? 

https://www.etc.se/debatt/vill-inte-miljopartiet-stoppa-fiskeavtalen-langre  

Scan svarar vår vegoartikel. Nytt svar har skickats.  

https://www.etc.se/debatt/skilj-pa-bra-och-daligt-kott   

Jag kritiserar nya klimatlagen 

https://www.svd.se/oenighet-i-debatten-om-nytt-svenskt-klimatmal  

 

Nästa nyhetsbrev kommer troligen inte förrän i slutet av augusti. 

 

Det var allt. Ha en jättefin sommar! 

 

Jens 

 

P S Ser fram emot att åka på tågluff nu i sommar. Danmark, Holland, Frankrike, Spanien och Belgien 

ska avverkas i nämnd ordning. En del uppdateringar kommer göras på twitter och Instagram. Följ mig 

gärna där. 
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