Verksamhetsberättelse för LRF´s kommungrupp Stenungsund 2018:
Styrelsen för Stenungsunds kommungrupp i Västra Götalandsregionen avger följande
rapport för verksamhetsåret som gått:
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Katarina Johansson
Vice ordförande: Per-Arne Larsson
Sekreterare: Inger Bengts
Övriga ledamöter: Daniel Svensson, Agne Nilsson, Joakim Pettersson och Hans Johansson
Sammanträden:
Under året har 2 fysiskt styrelsemöte ägt rum. (180201 och 180328)
Därutöver har kommunikation i styrelsen skett via mail och telefon.
Representation:
Regionsstämman i Vara den 13 Mars 2018.
Fullmäktige: Agne Nilsson och Daniel Svensson.
Extra stämman i Vara den 28 Maj 2018.
Fullmäktige: Agne Nilsson och Joakim Pettersson.
Övrig representation:
28:e Mars: Dennis Salenborn, krisberedskapssamordnare i kommunen bjuder in hela
styrelsen för information och diskussion. Utgångspunkten är vilka behov och vilka resurser
finns i LRF- ledet.
Vi för en bred diskussion med olika samhällsstörnings scenario som utgångspunkt. Vi
diskuterar bla behov och resurser vid störningar i elnät, begränsad vattentillgång,
begränsade kommunikationsvägar, översvämningar, bränder, snökaos,
terrorhot/industrisabotage, smittsamma epidemier och begränsningar vad gäller
transporter.
Katarina redogör för ”självförsörjningsgraden” vad gäller livsmedelsproduktion i kommunen.
25 April: Dennis Salenborn sammankallar till krishanteringsråd. Där olika organisationer i
kommunen nätverkar. Agne Nilsson medverkar.
27 April: Remissvar till kommunens ÖP (Översiktsplan) sänds in till kommunen. Den går att
läsa i sin helhet på www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/kommungrupper-ivg/stenungsund
I korthet kan remissvaret sammanfattas med nedanstående 5 punkter:
•

Vi uppmärksammar det faktum att trots många vackra lovord om vikten av att bibehålla
jordbruksmark, så minskar arealen såväl på åker som på betesmark drastiskt i kommunen.

•

•

•

•

Vi motsätter oss att huvudstrategin föreslår en restriktivitet till nyexploatering i områden
utan direkt koppling till befintliga orter, samt restriktivitet där goda förutsättningar för
kollektivtrafik ej finns.
Vi ser en oroande tendens i att kommunen ofta övertolkar vad som kan klassas som
skyddsvärda naturmiljöer. Vi ser också en oro i att kommunen ofta likställer en hållbar
avloppslösning med kommunalt avlopp. Man måste arbeta mot att fler privata reningsverk
skall kunna godkännas.
Vi påtalar vikten av att se alla investeringar i förhållande till livslängd. Ofta blir det dyrare att
investera i den smartaste, säkraste och hållbaraste lösningen, men det blir alltid dyrare i
längden att prioritera fel från början.
Vi förespråkar att den ”spridda bebyggelsen” i möjligaste mån läggs på bergsryggar och
områden med impediment. Detta för att bibehålla så mycket som möjligt att inhemsk
livsmedelsproduktion och säkra tillgång på biobränsle och biologiskt byggmaterial vilket blir
nödvändigt för att utveckla det fossilfria samhället

26 September: Ordförande träff på Sjölyckan, Tollered. Hans och Katarina medverkar. Diskussion
främst om LRF´s arbete efter den torra sommaren och kort info om vad man kan förvänta sej av CAP
2022. (Mer krångel och mindre pengar)

Under året har Katarina har haft telefonkontakt med några medlemmar. Diskussionerna har
då främst berört ÖP och fiber / Ipyonly.
Medlemsantal:
Antalet medlemmar var den 31/12 2017, 288 personer. Medlemsantalet den 31/12 2018 var
293 personer.
Verksamhetsplan:
Kommungruppens styrelse har för avsikt att fortsätta sitt arbete med att skapa goda
relationer till Stenungsunds kommunpolitiker. Vi vill bevaka och arbeta för att de gröna
näringarna beaktas i de beslut som fattas på kommunal nivå.
Den 21 Februari har vi blivit inbjudna att medverka på centerns årsmöte. Katarina och Birgit
Jönsson (personal LRF) kommer att medverka för att prata om äganderättsfrågor i skog och
mark, strandskyddets konsekvenser mm
Beroende av vad som framkommer vid diskussionen kring krisberedskapsarbetet under
årsmötet kommer kommungruppen att arbeta vidare med denna fråga. I dagsläget planerar
vi för att upprätta en kontakt med räddningstjänstens ansvariga i kommunen.
Under hösten planerar vi att bjuda in Paul Christensen, styrelseledamot i Södra skogsägarna
för att höra honom berätta kring ”Möjligheter till ökad hållbarhet genom nya
användningsområden av skogsråvara”

Katarina Johansson
Ordförande LRF´s kommungrupp Stenungsund

