Riksdagen, 2018-09-28
Hej alla
Tidigare idag hade jag EU-nämnd med finansminister Magdalena Andersson. Varför hon inte ville
gå med på mitt förslag att Sverige ska kräva att G20 ländernas fossila subventioner (uppskattningsvis
80 miljarder dollar/år) ska fasas ut inför G20-toppmötet förstår jag inte. G20 beslutade ju att
fossilsubventioner ska bort redan inför klimattoppmötet i Köpenhamn för tio år sedan. Men sedan dess
har inte mycket hänt. Andersson tillstod att det var en viktig fråga, men tyckte inte att det var hennes
ansvar att lyfta det, utan att det var något som statsministrarna skulle lyfta (???!!?, nej, jag fattar
ingenting...). Vi kommer iallafall fortsätta att fortsätta driva frågan om att fasa ut miljöskadliga
subventioner.
Ordförande
Igår beslutade Vänsterpartiets riksdagsgrupp att nominera mig till ordförande i riksdagens trafikutskott
samt att jag ska fortsätta att vara klimattalesperson. Stolt och mycket hedrad tackade jag ja.
Transportsektorn står för drygt en tredjedel av våra växthusgasutsläpp, så här finns det mycket att
göra. Järnvägsunderhåll, höghastighetståg, reglering av taxibranschen, cykelpolitik, villkoren för
buss- och lastbilschaufförer är andra viktiga frågor som också kräver svar. Utskottsordföranden utses
formellt på tisdag, men eftersom detta ingår i en uppgörelse med de andra partierna borde saken vara
klar. Men den ekologiska champagnen korkar jag upp först på tisdag...
Vi kommer också att få vice-ordförandeskapet i Kulturutskottet, vilket kommer att axlas av mycket
kompetenta Vasiliki Tsouplaki. Det kommer att bli ett viktigt lyft för vår kulturpolitik.
I övrigt kommer jag att fortsätta med EU-frågor i EU-nämnden samt att vara ersättare i Miljö- och
jordbruksutskottet, där Elin Segerlind blir Vänsterpartiets ordinarie ledamot.
Äntligen: V – vice-talman
Förra veckan utsåg vi talmän i riksdagen. Det finns totalt fyra stycken. Talman, förste vice-talman,
andre vice och tredje vice-talman. Och ni har väl hört? Vänsterpartiets Lotta Johnsson Fornarve slog
ut Sverigedemokraternas Björn Söder. Fantastiskt val! Och märklig sak dock. När vi röstade mellan
Fornarve och Söder så var det 20 ledamöter, trol från det borgerliga blocket, som istället för att lägga
ned sina röster aktivt röstade på Söder. Och än mer konstigt var det i tredje vice-talmansvalet då det
stod mellan Centerns Kerstin Lundgren och SDs Björn Söder. Då röstade förutom de 62
sverigedemokraterna också sju till på Söder, och ytterligare sju lade ned sina röster (inga andra lade
ned sina röster). Det var alltså 14 ledamöter, utöver SD, som valde att markera sitt direkta eller
indirekta stöd för SD. Vilka är dessa ledamöter? Blir det borgerliga avhopp till SD framöver? Hoppas
inte...
Vem tar vem?
Förhandlingarna om en ny regering startade formellt igår med en talmansrunda. En regering som inte
kan få igenom sin budget i riksdagen är inte mycket värd. Därför borde en borgerlig regering vara
utesluten. Att S är största parti och representerar det största blocket talar för att frågan om
regeringsbildning i första hand borde gå till Stefan Löfven.
Inget svar
Dessvärre kommer jag inte få något svar på min fråga om Vattenfalls agerande i Svenskt Näringsliv,
som motarbetat höjda klimatmål på EU-nivå. Näringsminister Mikael Damberg (S) hänvisar till att
regeringen är en övergångsregering och då inte får ta nya politiska initiativ. Regeringen kommer alltså
inte svar på några frågor eller interpellationer fram tills dess att en ny regering är utsedd. Även det en
konsekvens av den rådande politiska situationen. Här är den fråga jag ställde (som jag tyckte var
mycket bra): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/_H5111644
Gymnasielagen gäller
Vilket fantastiskt bra beslut av Migrationsöverdomstolen – den s k gymnasielagen gäller och nu kan
äntligen uppskattningsvis 9000 ungdomar få stanna och studera i Sverige. Bra för dem, bra för

Sverige. Men varför ska vi överhuvudtaget ha domstolar som överrock på vårt lagstiftande (det här är
en nyordning som jag inte gillar).
Lagstiftning funkar
Tidigare i år förbjöd Kina all handel med elfenben. Nu visar en utvärdering att den illegala handeln
med elfenben kraftigt har minskad och skälet sägs vara Kinas förbud. I år stoppade Kina också
importen av sopor från Europa och andra länder. Även det har fått positiva konsekvenser. Det här visar
– det vi hela tiden vetat - att lagstiftning funkar. Vi politiker ska inte vara rädda för att reglera. Läs
gärna mer om Kinas elfenbensförbud http://www.wwf.se/press/aktuellt/1750175-positiv-effekt-avkinas-elfenbensforbud-men-mer-kravs-for-att-stoppa-handeln
Pressklipp
Läs alla mina pressklipp under ”Anteckningar” på https://www.facebook.com/holmjens/ (glöm inte att
följa mig där)
Ett axplock:
Vi behöver fler levande skogar
http://www.smp.se/ledare/replik-vi-behover-fler-levande-skogar/
Att jag tar över Trafikutskottet
https://www.rt-forum.se/article/view/623244/holm_tar_over_trafikutskottet
Trafikutskottet
https://www.altinget.se/miljo/artikel/jens-holm-v-ordforande-i-trafikutskottet
Det var allt. Trevlig helg!
Jens
P S En diskussion jag haft med min dotter: Varför envisas Dagens Nyheter med att kalla
fotbollsallsvenskan för män för ”Allsvenskan”, medan damernas allsvenska kallas ”Damallsvenskan”?
Varför inte ”Herrallsvenskan” och ”Damallsvenskan”, som de benämns i Sveriges Radio? Tyvärr, jag
har inga bra svar, men hoppas på ändring och mer jämställda morgontidningar och en mer jämställd
värld. Nu!

