
Till Distriktsårskonferensen 

 

Rapport från Riksdagen 

Vänsterpartiets roll både som samarbetsparti till Regeringen om budgeten och som ett 

oppositionsparti i rollen som vänsteralternativet i svensk politik. Våra konflikter med 

Regeringen har ökat i antal och styrka men vårt budgetsamarbete bestått. Det går ganska bra 

för Vänsterpartiet de senaste åren och vi har växt i väljaropinion.  

 

Jag har varit Vänsterpartiets Landsbygdspolitiskt talesperson och Handelspolitiska talesperson 

under mandatperioden. Jag har också haft ansvaret för Nordiska rådet.  

 

I utskottsarbetet har den mesta tiden gått åt till arbete i Finansutskottet. Ungefär 75 % av min 

tid går till Finansutskottet och 25 % till Näringsutskottet. 

 

På grund av Ulla Andersson sjukskrivning under vintern fick jag ta det fulla ansvaret för 

finansutskottet under tre månader och representerade därför Vänsterpartiet i budgetdebatten 

om det så kallade rambeslutet. Jag har också sysslat en del med penningpolitik och deltagit i 

flera utfrågningar av Riksbanken. 

 

I Näringsutskottet har CETA-avtalet med Kanada varit årets stora fråga. Riksdagen kommer 

rösta om frågan den 21 mars. Vänsterpartiet är det enda partiet som är emot avtalet. Avtalet 

måste ratificeras av samtliga parlament i EU, så kampen är långt ifrån över. 

 

I Nordiska rådet sitter jag i Utskottet för Tillväxt och utveckling. Jag har också suttit i 

Gränshindersgruppen där jag kunnat fokusera på gränshinder mellan Sverige och Norge. 

Sedan januari är jag ordförande för Nordisk grön vänster som är den nordiska vänstergruppen. 

 

Sedan i slutet på november är jag med i den så kallade Förhandlingsgruppen som leds av Ulla 

Andersson och ansvarar för alla förhandlingar mellan Regeringen och Vänsterpartiet. Jag har 

framförallt drivit att landsbygdsperspektivet ska vara en del av fler frågor och sett till att mer 

pengar i statligt stöd kommer lanthandlarna till del och att mer pengar avsatts till satsningar på 

landsbygden. Jag har också förhandlat Landsbygdsproppen med Regeringen. 

 

Totalt har jag varit med 89 tidningsartiklar, radio och TV inklusive debattartiklar under det 

senaste året. Under Almedalsveckan deltog jag i SVT Opinion Live och i Aftonbladet TV mot 

Hanif Bali (M). 

 

Under nuvarande riksdagsår (sen september) har jag varit huvudansvarig för tre motioner 

(Landsbygdspolitik, CETA-avtalet och en motion om det kommunala utjämningssystemet) 

och delansvarig för vår motion om industripolitik. Totalt har jag undertecknat 23 motioner 

inom kommittén för miljö och internationella frågor. Jag har ställt sex skriftliga frågor varav 

en handlade om kontanter och fem om olika handelsfrågor. Jag har också deltagit en 

frågestund om Regeringens ökade handelskontakter med Azerbajdzjan och deltagit i den 

utrikespolitiska debatten där jag lyfte handelsfrågor. 

 

Framåt blir det full fart mot valrörelsen och jag kommer gärna ut på studiebesök och besök 

hos partiföreningarna. 
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