
Riksdagen, 2020-01-24 

 

Hej alla, 

Då har det hänt igen. Den här gången var det Volvo som knackade på regeringens dörr och krävde en 

uppluckrad miljöbilsdefinition. Och regeringen verkställde lydigt. Vilket miljösvek av S, MP, C och 

L! Läs mer här: https://jensholm.se/2020/01/24/staten-och-kapitalet/  

 

V = Välfärd 

I veckan har Vänsterpartiet fått igenom 7,5 miljarder kr extra till välfärden. Våra skolor, 

äldreomsorgen och vården får mer pengar helt enkelt. Detta hade inte skett om inte Vänsterpartiet hade 

tryckt på. Den här gången samarbetade vi med M och KD, och det gick ju bra. Synnerligen bra 

förhandlat av Ulla Andersson! 

 

74 reformer för klimatet 

Idag har vi skickat in vår motion på regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Den kommer att 

offentliggöras under helgen, el senast på måndag. Men jag kan redan nu utlova fler reformer för 

klimatet än regeringen har som sammanlagda punkter i sitt s k januariavtal med C och L. Håll till 

godo! 

 

Regeringen skulle kunna rädda järnvägsunderhållet 

Så sorgligt att regeringen väljer stelbent budgetformalism istället för att utnyttja möjligheten att ett 

extrafinansiera järnvägsunderhållet. Nu blir det uppsägningar och försämringar istället. Jag 

kommenterar i Sekotidningen: https://sekotidningen.se/nyhet/v-regeringen-blundar-for-jarnvagens-

kris/  

 

Partiordförande? 

Jag har blivit nominerad till ordförande för Vänsterpartiet. Vad hedrande! Nu ska jag ta mig en 

funderare. Skulle det bli aktuellt skulle det endast vara i form av ett delat ledarskap, som är något jag 

tror på. 

 

Tofufabriken 

Ni missade väl inte min rapport från mitt och Andreas Lennkvist Manriquez (V) besök hos 

tofufabriken i Vallentuna. Läs mer här: https://jensholm.se/2020/01/20/har-gors-framtidens-hallbara-

mat/  

 

På g 

Sö-må I Oslo på det nordiska vänsterpartimötet, NGLA. Ska prata om rättvis klimatomställning. 

Ti Trafikutskottet och näringsutskottet kallar till oss ansvariga ministrar för läget kring Postnord 

Ti Debatt med Magdalena Andersson (S) om fortsatt stöd till biogas 

To debatterar hos Återvinningsindustrierna Norra latin 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Vilket fantastiskt resultat i folkomröstningen i Helsingborg. Drygt 96 procent röstade för att 

behålla det kommunala energibolaget Öresundskraft i gemensam regi. Ett så pass överväldigande 

tydligt resultat att till och med de borgerliga politikerna i kommunen har lovat att följa det, d v s att 

inte privatisera Öresundskaft. Låt detta bli en modell för resten av Sverige. 
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