Tankar från Skövde kommungrupps årsmöte
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Ett 40 tal medlemmar samlades måndagen den 27 januari i Sventorps bygdegård då det var dags för
Skövde kommungrupps årsmöte. Det var mycket diskussion under kvällen och styrelsen fick i uppdrag
att skriva två motioner till regionstämman i Vara.
Kvällen inleddes med god soppa och därefter fick vi lyssna till Pascal Tshibanda, VD för Green Tech Park. Det
var mycket intressant att få ta del av Pascals tankar och funderingar kring landsbygdsutveckling. Green Tech
Park arbetar med att stimulera företagandet och entreprenörskapet inom de gröna näringarna. Pascal berättade
om flera olika utvecklingsprojekt de bedriver. Framåt pratade Pascal främst om grön omsorg och att det finns
stora och goda möjligheter för nya gröna tjänster på landsbygden. Entreprenörskap har alltid kännetecknat
Skaraborg men det har successivt försvunnit menade Pascal och flertalet av medlemmarna. De betonade vikten
av att stimulera entreprenörskapet så Skaraborg återigen kännetecknas och ligger i rikstopp gällande
engagemang och initiativförmåga.
Efter denna gedigna föreläsning och diskussion tog Christian Johansson vid. Christian är näringslivsutvecklare i
Skövde kommun. Christian har i samverkan med Näringslivsforums landsbygdsnäringsgrupp där LRF är
representerad, utformat Skövde kommuns första landsbygdsplan. I december 2013 antogs planen i
kommunfullmäktige. Landsbygdsplanen presenterades i korthet och även Skövde kommuns IT- och
infrastrukturplan. Målet 2025 är att alla i Skövde kommun ska ha tillgång till 100Mbit/s, men där finns det
fortfarande en lång väg att gå. Christian och kommungruppen ska fortsätta att vara med och bevaka, hjälpa till
och informera bredbandsföreningarna.
Efter inspirationen från både Pascal och Christian drog årsmötet igång med stadgeenliga ärenden. Lennart
Bogren valdes in som ny ordförande och Maja Mårtensson som ny ledamot i styrelsen. Lennart och Maja kommer
tillsammans med övriga ledmöter; Christina, Fredrik, Gunnar, Marcus, Per och Stellan, att representera Skövde
kommungrupp vid regionstämman i Vara konserthus den 24 mars.
Skultorps avdelning hade lämnat in ett förslag på motion till styrelsen rörande offentlig upphandling. Offentlig
upphandling har stor betydelse för att kunna påverka attityden till mat och ett verktyg för samhällsförändring. Idag
ställs högra krav på svenska producenter men som inte beaktas i offentlig upphandling. Miljöstyrningsrådets
kriterier har förbättrat möjligheterna men ännu är det begränsningar i det.

Medlemmarna lyfte även fram de många olika kontroller som sker på gårdarna och vid avvikelse får både stora
och små djurbesättningarna samma procentuella avdrag på stöden. Detta är inte rimligt idag. Det lyftes även fram
att de besättningar som är certifierade idag borde bli mer gynnade och därför inte ha kontroller lika ofta.
Utifrån Skultorps avdelning och medlemmarnas tankar och idéer gavs styrelsen i uppdrag att författa två motioner
och skicka till regionstämman. Motion på "offentlig upphandling" och "kontroll på gårdsnivå" har skickats vidare till
regionstämman i Vara den 24 mars. I juni har styrelsen bjudit in de olika politiska partierna och föra en dialog. Mer
information kommer längre fram i vår.
Skövde kommungrupp har bara haft två utsatta styrelsemöten under året men ledamöterna har haft kontinuerlig
kontakt och arbetat med olika områden var för sig. Bredband på landsbygden har varit en stor del av arbetet i
Näringslivsforums landsbygdsgrupp. Styrelsen har också varit delaktig i utformandet av Skövde kommuns första
landsbygdsplan och Locketorpsdagarna. Styrelsen ser framemot ett nytt verksamhetsår.
Vi fick också ta del av Monika Didrikssons funderingar - vice ordförande i regionstyrelsen. Monika tycker att
kommungruppen lyckats bra genom att ha fått in en fot i kommunen. Nu inför regionstämman har mycket arbete
lagts på att få en effektivare stämma och i år har en film gjorts. Filmen kommer att visa 2013 års verksamhet och
utfrågning av regionstyrelsen. Filmen ligger på Youtube så gå gärna in och titta på den.
Inför valåret 2014 har LRF tagit fram 4 grundpunkter:

•
•
•
•

Sverige är större än storstan
Att äta billigt kan stå oss dyrt
Byt svart energi mot grön
Så påverkar du en politiker

Inom var och en av punkterna finns det mycket att arbeta kring för att skapa mer svensk mat på köksborden och
ställa om till ett mer fossiloberoende samhälle. Monika framförde sina och regionstyrelsens funderingar inför
kommande val.
Som avslutning presenterade Martin Lindström från LRF Ungdomen deras verksamhet samt kommande
aktiviteter. Gällande valet så kommer LRF Ungdomen att längre fram i vår bjuda in ungdomsordförandena för
varje parti och föra en dialog kring de gröna näringarna.
Årsmötet avslutades av Fredrik Posse. Det var mycket tankar och idéer som lyftes fram under kvällen och mycket
att arbeta kring. De gröna näringarna måste lyftas fram och där dessa tankar från kvällen avslutas med LRFs ord
"Sverige är större än storstan" och "Svensk mat ger jobb i Sverige".
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