
Riksdagen, 2018-09-14 

 

Hej alla, 

I förmiddags hade vi EU-nämnd och diskussioner kring EUs långtidsbudget (budgeten 2020-

2027). Efter en del dividerande fick jag faktiskt med hela nämnden (inkl regeringen) att 

subventioner till fossil energi ska fasas ut från EUs budget. Det kommer EU-minister Ann 

Linde nu driva på förhandlingarna i Bryssel nästa vecka. Kul när det går ens väg och en 

viktig seger för klimatet. 

 

Fyra år till... 

Som ni vet kontrollräknas rösterna nu av länsstyrelserna men av det resultat som 

presenterades igår kväll och som kan betraktas som slutgiltigt kan vi konstatera: 

1. De rödgröna (144) är större än de borgerliga (143) 

2. i får två extra mandat här i Stockholm.  

3. Jonas Sjöstedt (som toppar Sthlmslistan) blir inkryssad från Västerbotten, därmed 

åker alla vi i Sthlm upp ett snäpp.  

4. Jag står på plats fem och vi har fem mandat idag, med andra ord är det tre till på 

Sthlmslistan som kommer in. Jag kan därmed ställa in mig på att sitta i riksdagen i 

fyra år till. Kul kul! Och stort tack till alla som röstat på Vänsterpartiet och till de som 

eventuellt kryssat mig. Tack tack! 

 

7,9 -> 8 procent 

Ni såg väl att Vänsterpartiet har ökat från 7,9 till 8 procent när rösterna räknades en gång till. 

Den där tiondelen gör så mycket. Ett åttaprocentsparti låter ju så mycket bättre än sju-

någonting, eller hur? 

 

Vem regerar med vem? 

Nej, jag har inte heller svaret på frågan vem som kommer vara Sveriges statsminister de 

kommande fyra åren. Men är det inte magstarkt att a) Det parti som minskat mest av alla 

(Moderaterna) gör anspråk på statsministerposten? b) Och att M gör det med vetskapen om att 

de behöver SDs stöd? c) Och att de borgerliga partierna försöker nu framställa sig som det 

största blocket genom att helt enkelt trolla bort Vänsterpartiet? Nej, det där är inte seriöst och 

kommer inte att hålla. Betyder det att vi kommer att få fortsätta med S/MP-regeringen som 

nu? Nej där kan mycket hända. Men en regering ledd av Ulf Kristersson med Jimmie 

Åkesson i baksätet måste ändå vara helt uteslutet... 

 

Nej till pilbågsjakt på djur 

Ser nu att även Jordbruksverket sällar sig till kritikerna av förslaget om att tillåta pilbågsjakt 

på djur. Vi behöver inte fler oetiska jaktmetoder. Hoppas nu att förslaget kan stanna kvar i 

den byrålåda som det en gång har dragits ut från. Läs: 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/jordbruksverket-vagrar-ta-stallning-till-baagjakt  

 

Nu kan Ojnarskogen räddas 

Vilket glädjande besked från Mark- och miljööverdomstolen: Det blir inget kalkbrott i 

Ojnareskogen på Gotland. Skogen och vattnet kan därmed räddas. Lång och enträgen kamp 

lönar sig. 

 

På g 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/jordbruksverket-vagrar-ta-stallning-till-baagjakt


Må 9.00 medverkar på samtal om förarlösa bilar. Välkommen! 

https://www.vr.se/aktuellt/evenemang/alla-evenemang/kalendariehandelser/2018-08-23-

offentliga-samtal---om-det-forarlosa-samhallet.html  

Ti-to interna V-möten på riksdagen 

Fr 10.00 EU-nämnd 

 

Pressklipp 

Att jag ser ut att komma in 

https://www.altinget.se/artikel/strid-om-kryssen-for-riksdagens-miljo-och-energipolitiker 

Svarar om djurcirkus 

https://tidningensyre.se/2018/nummer-294/svar-direkt-cirkus-ar-kul-utan-djur/ 

Debatterat skogspolitik i Naturmorgon 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=7034601   

Vilken magsur ledare (jag har inte hetsat mot någon) 

http://unt.se/ledare/vanstervindar-blaser-over-rackarberget-5074133.aspx  

Om torsken och Östersjön 

http://www.skargarden.se/torskfragan-splittrar-mest/   

Kommenterar valet 

http://www.landlantbruk.se/lantbruk/efterlyser-breda-overenskommelser/   

Skriver om omställning på riktigt 

https://www.vlt.se/artikel/opinion/debatt/v-vi-behover-en-omstallning-pa-riktigt   

Om vår EU-politik, i norsk press 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/09/06/195430589/sverigedemokraterna-

gjenstar-som-eneste-parti-svenske-eu-motstandere    

Läs alla pressklipp där jag är med här n8gilla sidan om du inte redan gjort det): 

https://www.facebook.com/holmjens/notes/  

 

Det var allt för nu. I helgen väntar 13-årskalas i hemmet, fotbollsmatcher (som jag följer fr 

sidan), besök på Gröna Lund och annat kul som jag inte riktigt har hunnit med under 

valrörelsen. 

 

Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Träffade just Greta Thunberg och andra elever som numera skolstrejkar på fredagar för 

klimatet. Jag sa till dem: Tack för ert engagemang, men ni ska inte behöva göra detta. Det är 

vi vuxna som ställt till klimatproblemet och därför måste vi fixa det. 
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