Verksamhetsberättelse 2016 för LRF Borås Kommungrupp

!

Verksamhetsåret 2016 började med att ett flertal trogna LRF-medlemmar återigen samlades i
Rångedala bygdegård den 28 januari 2016 till årsmöte. Styrelsen fick i uppdrag att driva
frågan om dumpade bilar på privat mark gentemot kommunen. Utöver sedvanliga
årsmöteshandlingar hade vi besök av Polisen som bland annat informerade om dieselstölder
på landsbygden och vikten av att göra en polisanmälan samt visade statistik för Borås och
närområdena runt omkring. Sofia Karlsson berättade om regionens arbete samt hade en fin
dialog med medlemmarna.

!

Styrelsen har bestått av sju ledamöter varav tre kvinnor och fyra män. Ordförande har varit
Monika Hermansson Friedman, vice ordförande Mats Englund, som sekreterare Folke
Röllgårdh. Övriga ledamöter i styrelsen har varit Göran Nilsson, Monica Johansson, AnnChristin Ljunggren samt Göran Johansson.

!

Kommungruppen har under 2016 haft fem styrelsemöten. I det första mötet ingick också en
konstituerande del. Mötena har ägt rum på olika ställen i kommunen, alltifrån i hemmiljö till
andra platser.

!

Styrelsen har haft olika ansvarsområden och varit indelad i tre arbetsgrupper: 1) Konsument
och skolkontakter 2) Tillväxtplan/näringsliv, infrastruktur/energi/vägar, plan och bygg,
äganderätt och skog samt 3) Miljö, vatten, natur/kultur, skog, häst och djurskydd, vilt och
rovdjur och fauna.

!

Till verksamhetsplanen för 2016 som har legat till grund för styrelsens arbete under
verksamhetsåret har även lagts till ytterligare en punkt som avser beredskap vid
naturkatastrofer.

!

Styrelsen har varit aktiv och fullföljt verksamhetsplanen för året. Vi har under året haft god
dialog med Borås stad och dess politiker, kommungruppen i Ulricehamn och Svenljunga samt
våra medlemmar. Se gärna kommungruppens hemsida. Vi har varit synliga på sociala medier
såsom Facebook och Borås tidning.
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Punkter att nämna om:

!
Årsstämma i Vara
!

Sex valda ledamöter deltog på årstämman i Vara den 21 mars 2016. Det var som brukligt en
bra och välbesökt stämma. Borås kommungrupp gjorde ett yrkande om motionen som
handlade om faktaböcker/skolböcker, vilket bifölls ock skickades vidare till Riksstämman.
Vår ordförande Monika Hermansson Friedman tilldelades en fin och hedrande utmärkelse,
Silvernålen. Ordföranden deltog i Riksstämman den 24-25 maj som ordinarie.

!
Glyfosatanvändning inom kommunen-primär zon.
!

Kommungruppen skickade in ett yttrande till hela nämnden den 14 maj. Den 17 maj lades
förslag på beslut från Miljö- och konsumentnämnden om att förbjuda glyfosat i primär
skyddszon i kommunens vattentäkter. Beslutet avslogs således. Frågan berör och genom ett
bra lagspel inom LRF har vi lyckats nå ut med vårt yttrande och ställningstagande. I tidningen
Land nummer 44 kan vi läsa om vår medlem Henry Ström citat ”Jag är jätteglad över beslutet
och att jag nu fått mitt tillstånd, nu kan jag få arbetsro ytterligare några år, avslutar Henry.”

!
Distributionscentralen – närproducerade livsmedel - Dialogforum
!

Som ett led i denna process tog Borås kommungrupp initiativ till samarrangemang i form av
ett dialogforum, vilket ägde rum den 29 september 2016 i Borås.
För att få en bred uppslutning kring frågorna, samarrangerades detta dialogforum med
kommungrupperna i Ulricehamn och Svenljunga, LRF Riks samt Borås Stad och
Länsstyrelsen.

!

Dialogforumet blev välbesökt med ca 40-tal åhörare på plats. Åhörarna representerade olika
intressegrupper alltifrån politiker, tjänstemän, egenföretagare till övriga LRF-medlemmar och
andra aktörer.
Monika Hermansson Friedman, ordförande i LRF kommungrupp i Borås och initiativtagare
till träffen, ledde forumet på ett effektivt och bra sätt och där ett antal föredrag varvades med
frågor till föredragshållarna. Uppställningen nedan visar kort vad föredragen handlade om.
Föredrag 1:
Monica Lindkvist, Borås stad redovisade statistik om Borås beträffande markanvändning,
jordbruksstatistik samt en heldel övrig statistik för Borås stad.
Föredrag 2:
Axel Hansson, sakkunnig tjänsteman inom LRF höll ett mycket intressant föredrag med
rubriken – ”Offentlig upphandling – LRFs upphandlingsguide

!
!

Föredrag 3:
Jan Eksvärd LRF höll också ett mycket intressant föredrag med startrubriken ”Svensk Mat
bra för klimat”. Föredraget beskrev på ett vederhäftigt och objektivt sätt klimatpåverkan av
olika slag, och där det framgick att det är mycket fördelaktigt ur miljösynpunkt att använda
svenskproducerade livsmedel.
Föredrag 4:
Anette Fleischer, upphandlingsansvarig för livsmedel i ’Borås stad redogjorde i sitt föredrag
hur Borås arbetar mot att få till en mer miljösmart inriktning för upphandling av
livsmedelsprodukter genom att möjliggöra inköp och leveranser från svenska och lokala
leverantörer.
Föredrag 5:
Pernilla Fischerström från Länsstyrelsen, Västra Götaland och Processledare för offentlig
upphandling höll föredrag kring rubriken: ”Förutsättningar för ökad konsumtion av lokalt
producerad mat i våra offentliga kök”
Föredrag 6:
Anton Eriksson från Borås stad, informerade om läget kring den planerade
distributionscentralen i Borås som skall möjliggöra att lokala producenter också kommer att
vara leverantörer enligt upphandlingsavtal med Borås Stad.

!

Detta dialogforum blev till ett viktigt informationstillfälle kring några viktiga punkter, som är
viktiga att fokusera på i framtiden:

!

•

Inhemsk svensk livsmedelsförsörjning är av synnerlig stor vikt att öka.
Dagens situation är ohållbar.

!

!
!

•

Offentlig klimatsmart livsmedelsupphandling från svenska lokala producenter är ett
framgångsrikt miljövänligt koncept på många områden.

•

Även utifrån perspektivet krisberedskap kopplat till lokala producenter

•

Arbetet med att få till stånd en distributionscentral för Borås avsedd för främst lokala
producenter och leverantörer fortgår och är viktigt att få genomfört. Dialogforum blev
förhoppningsvis en ”katalysator” för det fortsatta arbetet.

Hälsoveckan ägde rum i oktober, Tommy Svensson föreläste om kemikalierna i maten som
ägde rum i Fullmäktigesalen i Borås där kommungruppen tillsammans med SV, Centern och
Liberalerna stod för arrangemanget.

!
!
!
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Andra punkter som under verksamhetsåret har hanterats av kommungruppen är:

!
Åtgärder vid dumpning i naturen av div. avfall (skrotbilar m.m)
!

På olika sätt har frågan kommunicerats med kommunens olika instanser. Frågan har på
initiativ från kommungruppen dels via en skrivelse varit uppe i såväl kommunstyrelsen,
juridiska enheten och tekniska förvaltningen samt dialog förts med tekniska förvaltningen.
För närvarande har ärendet skickats vidare från tekniska förvaltningen till Sveriges
Kommuner och Landsting för ställningstagande. Något slutgiltigt svar i frågan har ännu inte
erhållits.

!
Klimatanpassad matsedel i skolan
!

Kommungruppen tillsammans med Sjuhärads ungdom har varit på besök hos Kostenheten.
Anledningen var att de informerat föräldrar och barn via en skrivelse daterad den 27 januari
att de klimatanpassat matsedeln vilket innebär att det inte serveras något nötkött på grund av
stora klimatutsläpp. Kommungruppen menar på att det inte är klimatsmart att utesluta nötkött
och ger felaktiga signaler till våra barn i skolan. Det går att läsa om kommungruppens
uttalande via BTs debattinsändare. Kostenheten har på detta sätt gjorts uppmärksam på att
deras klimatanpassade matsedel ifrågasätts och vi hoppas på att en förändring av tolkade
riktlinjer så småningom kommer att ske. Vi tycker det är viktigt att kunna belysa verklig fakta
och våga ta diskussionen.

!

Biobränsle av överblivna höbalar, ensilage etc
Kontakter har tagits med Borås Energi och Miljö om detta. Arbetet pågår med att se om det
finns praktiska och ekonomiska genomförbara lösningar på detta.

!

Remisser
Kommungruppen är en remissinstans i kommunen för LRF-aktuella frågor och under året har
följande remisser besvarats
• VA-plan Borås Stad
• Borås Energi & Miljö: Revidering av vattenskyddsföreskrifter i Borås
• Motion från MP: Underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås
(pågående)

!
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Insändare
Ett flertal insändare i ordförandens eller hela kommungruppens regi har blivit publicerade i
Borås Tidning under året 2016.

!

•
•

!
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•
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Den svenske bonden, en miljöhjälte, publicerad den 7 november
Monika Hermansson Friedman: ”Jag var som kvinnan i Grabben i graven brevid”,
publicerad 1 oktober
Landsbygden är inte ett problem, publicerad den 11 juli
Häng inte ut bönderna som giftspridande miljöförstörare, publicerad den 11 juni
Slopat nötkött är inte klimatsmart, publicerad den 6 maj
Kämpar för landsbygden, publicerad den 21 april
Sverige livsmedelsförsörjning är sårbar, publicerad den 19 februari

Nedanstående citat från en verksamhetsberättelse från en annan ort i vårt avlånga land är värt
att begrunda:
”Någon landsbygd någonstans kommer alltid att försörja oss - varför inte vår egen?”

!

Styrelsen för LRF Borås Kommungrupp ber att få tacka för förtroendet för verksamhetsåret
2016.

!
!
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Rångedala den 23 januari 2017
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Utmärkelse silvernål till ordförande Monika Hermansson Friedman
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