
Enskede, 2017-09-22 

 

Hej alla, 

EU-nämnd tidigare idag. Alla är spända av förväntan inför Storbritanniens premiärminister Theresa 

Mays tal idag där hon troligen kommer att lägga fram förslag på en slags övergångslösning för landets 

utträde ur EU. Det tycker jag låter rimligt och hoppas att Bryssel svarar positivt.  

 

AMT 

Annars är det fullt upp med motionsskrivande just nu. Vi riksdagsledamöter befinner oss inom 

akronymen AMT, Allmänna motionstiden. Det är nu vi kan motionera om vad vi vill. Jag är med och 

tar fram motioner kring klimatpolitik, minskad köttkonsumtion, jämställd utrikespolitik, biologisk 

mångfald, bättre villkor för cyklister och mycket annat. I början av oktober ska allt vara helt klart. 

 

Decennierna bästa miljöbudget 

Med förslaget till statsbudget som har presenterats i veckan ökar miljö- och klimatanslagen återigen. 

Nu ligger vi på nivåer som är mer än dubbelt så mycket som under det borgerliga styret. Det är bra, 

men det kan göras mycket mer på investeringssidan. Läs mina kommentarer om det som kallats 

decenniernas bästa miljöbudget https://jensholm.se/2017/09/20/miljobudget-2018/ 

 

... och som omfördelar 

I budgeten finns två tabeller som tydligt visar hur budgeten kommer att leda till en omfördelning som 

gynnar låginkomsttagare och kvinnor tydligast. Bilderna talar för sig själv. Se: 

https://jensholm.se/2017/09/21/en-budget-som-omfordelar/  

 

Bok 

Annars försöker jag få tid över till mitt bokskrivande. Snart har jag och förlaget Sjösala både en titel, 

omslag och utgivningsdatum klart. I slutet av november borde min bok om klimatet, kapitalet och 

vänstern finnas i bokhandlarna. Den här veckan har jag skrivit om New Public Management och 

klimatet. Spännande och skrämmande. Snart kan du reservera ditt eget exemplar. Återkommer om det. 

 

Pressklipp 

Vilken bra budgetpresentation. Jag och djuren omnämns vid 3 min. 

https://www.facebook.com/marcus.oscarsson.7/videos/1262633253843314/?hc_ref=ARRhEitldqOuEr

l-XfY2Dd9iwqowGKgrlSZLuuTnoD3BC9rx88tsNBdSqywIhKY4G8A 

Om de 15 djurmiljonerna 

http://www.fria.nu/artikel/130683 

 

 

Det var nog allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Då håller vi tummarna för att det går bra i valet i Tyskland nu på söndag. Ett starkt Die Linke och 

svagt AFD är vad jag hoppas på. 

 

P P S Ja, nu finns det höstkantareller i skogen. Och mer lär det bli. Svampplockning; löser 

middagsvåndan, helt klimatsmart och bra motion. Vinster i alla led. 
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