
Rosersberg, 2017-10-27 

 

Hej alla, 

Har spenderat ett dygn på Rosersbergs slott med riksdagens EU-kommitté, en arbetsgrupp med 

ledamöter från alla partier som ser över hur riksdagen arbetar med EU-frågor. I början av nästa år är 

det tänkt att riksdagen ska klubba våra förslag. Jag driver att vi ska öppna upp vårt EU-arbete så 

mycket som möjligt. I dagsläget ser det ut som att det blir gehör för vissa saker, men mindre stöd för 

andra.  

 

På tal om EU 

Igår medverkade jag i Sveriges Radios program Studio ett om EUs framtid. Se: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6807817  

 

Varför friskriva försvaret från miljöansvar? 

I veckan har vi i riksdagen fattat beslut om att skärpa Miljöbalken. Ett viktigt beslut som bland annat 

preciserar när krav på miljöbeskrivningar inför större planer och projekt ska göras. Men i förslaget 

från regeringen undantas Försvarsmakten från kraven på att redovisa hur deras kommande projekt kan 

påverka miljön. Försvaret är en av vårt lands största miljöpåverkare, både avseende växthusgasutsläpp 

och lokal påverkan med t ex kemikalier. Det är klart att vi ska ställa samma krav på dem som på annan 

verksamhet. Läs mer: https://jensholm.se/2017/10/26/varfor-friskriva-forsvaret-fran-miljokrav/  

 

Ursprungsmärk honung 

Är det inte konstigt att hälften av den importerade honungen har rest hela vägen från Kina och att vi 

överhuvudtaget importerar så mycket när vi borde kunna producera själva? Hälften av den honung 

som konsumeras i Sverige är importerad. Kommer Sven-Erik Bucht följa Italiens exempel och verka 

för ursprungsmärkning av honung? Läs min skriftliga fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/ursprungsmarkning-av-honung_H511169  

 

Nolltaxa 

I Tallinn har man infört det med framgång (jag har sett det själv). Kan Stockholm bli nästa Europeiska 

huvudstad med nolltaxa; gratis kollektivtrafik? Vänsterpartiet har iallafall dragit igång en bra kampanj 

för nolltaxa. Se hur du och miljön kan bli vinnare på att kunna resa fritt i kollektivtrafiken. 

http://www.slutstation-nolltaxa.se/  

 

Beställ boken: Om inte vi, vem? 

Vill du förbeställa boken så att du får den hemskickad direkt när den är klar i slutet av november? 

Skicka ditt namn och adress direkt till info@sjosalaforlag.se  Det kommer kosta 100 kr inkl frakt.  

 

På gång 

Lö 4/11 Vegovision, Münchenbryggeriet. Jag är med kl 13.30 

Nästa vecka är det plenifri vecka. Då händer inte så mycket i riksdagen förutom EU-nämnd fre 3/11 

 

Pressklipp 

Studio ett om EU 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6807817 

Att jag är en av dem som KU-anmält Löfven (27/4-15)  

https://www.metro.se/artikel/stefan-l%C3%B6fven-mest-ku-anm%C3%A4ld-n%C3%A5gonsin  

Om vårt rundabordssamtal om grisar och nya regler 

https://www.djurensratt.se/blogg/jordbruksverket-dodforklarar-forskningen-kritik-mot-forslag-om-

grisar-under-samtal-i  

 

Det var allt. Trevlig helg,  

 

Jens 
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P S Imorgon när det är val på Island håller vi tummarna för Vänsterpartiets systerparti, Grön vänster, 

som solklart leder opinionsundersökningarna. Förhoppningsvis kommer Islands nästa statsminister 

heta Katrin Jakobsdottir från Grön vänster. 


