
Riksdagen, 2018-11-09 

 

Hej alla, 

På onsdag kommer vi att rösta om Moderaternas Ulf Kristersson som statsminister. Moderaterna var 

det parti som förlorade flest väljare i valet, Kristersson representerar det mindre blocket och hans parti 

är som bekant långt ifrån det största i riksdagen. Allt detta är goda skäl för att rösta nej på onsdag. Att 

han dessutom vill ta stöd av SD, driva en politik som ökar klyftorna och halvera miljöbudgeten gör 

valet enkelt för mig att rösta nej. I dagsläget ser det ut som att vi blir en majoritet som gör så. Än finns 

det hopp... 

 

COP24 

Nu är det klart. Andra veckan i december åker jag till klimattoppmötet COP24 i Katowice, Polen. Jag 

ska göra allt jag kan för att driva besluten åt rätt håll samt passa på att träffa så många 

klimatengagerade jag bara kan. Håll utkik i mina informationskanaler. 

 

Mer vego i våra skolor 

Äntligen uppdaterar Livsmedelsverkets sina kostråd för skolor. Minskad köttkonsumtion är en av de 

bärande delarna i förslaget. Skolorna uppmanas t ex att ha minst en vegetarisk rätt varje dag, 

salladsbufféer samt att vego inte längre ska ses som specialkost. Nu hoppas jag att våra lokalpolitiker 

och skolor använder Livsmedelsverkets nya råd. Det handlar om upphandlingar på 6 miljarder kronor 

varje år. Pengar som kan göra stor skillnad. Läs mer: https://jensholm.se/2018/11/07/mer-vego-med-

livsmedelsverket/  

 

Lägg EU-utträdeskravet åt sidan 

Instämmer helt med Jonas Sjöstedt om att Vänsterpartiet borde lägga allt fokus på att bekämpa 

klimatförändringen, motarbeta högerextremism och verka för jämlikhet och jämställdhet inför EU-

parlamentsvalet nästa år. Då borde vi lägga kravet på EU-utträde åt sidan. Läs gärna mer: 

https://www.etc.se/debatt/jonas-sjostedt-dags-att-pausa-kravet-pa-eu-uttrade  

 

Sänk våra arvoden! 

Vi riksdagsledamöter tjänar på tok för mycket. Därför, en av många bra motioner från Vänsterpartiet: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H602188  

 

Lägg ned monarkin – inför republik 

Här kommer en till bra: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H602224  

 

Prenumerera på Flamman 

Vänstertidningen kör just nu en prenumerationskampanj. Har du inte den? Skaffa en prenumeration 

redan nu i november. Då bidrar du också till att tidningens viktiga presstöd ligger kvar. 

http://flamman.se/i/prenumerera  

 

På g 

Må Pratar global och hållbar rättvisa på folkhögskolan i Hemse, Gotland 

Må ”Om inte vi, vem?” i Visby https://allevents.in/visby/om-inte-vi-vem-jens-holm/20001037879214  

On 9.00 Röstar NEJ till Ulf Kristersson (M) 

To 18.00 ”Vänstern och valet” – ABF Sthlm https://abfstockholm.se/event/2018/11/vanstern-och-

valet-vad-gor-vi-nu/  

 

Pressklipp 

Intervjuad hos Unionen 

https://www.unionen.se/medlemskapet/bransch/transport-logistik/jens-holm-v-ny-ordforande-i-

riksdagens-trafikutskott 

Att ett Sverige-OS vore toppen 

https://tidningensyre.se/stockholm/2018/nummer-70/trots-ett-nej-dorren-till-os-i-stockholm-ar-inte-

stangd/  
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Läs alla pressklipp, klicka på ”Anteckningar”:  

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

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

 

P S Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil till en kostnad av 15 miljarder kronor och med 3,4 

miljoner ton utsläpp som följd. Med det skulle Preemraff bli Sveriges största utsläppare. Nej, nej – det 

kan vi inte acceptera.  

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

