Årsberättelse Alingsås kommungrupp 2019
Kommungruppen har under året haft 5 möten.
Årsmöte kommungruppen:
Årsmötet hölls den 28 januari i Långareds Församlingshem och vi hade besök av kommunens
upphandlingsansvarige Helena-Maria Olsson Hedberg samt Eva Andersson Gråbo som delade
med sig av lite erfarenheter.
LRF Regionstämma:
Hölls som vanligt i Vara Konserthus den 18 mars. Där valdes en nästan helt ny styrelse efter
2018 års extrastämma. Har till synes gått utan större problem. Vi hade full representation.
Vattenfrågor:
Som upplysning kan sägas att organisationen känns tungrodd och inte mindre efter att Anten
Mjörnkommittén lagts till Säveåns Vattenråd. Årets möten har mest handlat om information.
Frågor om klimatanpassning mot översvämningar är aktuella överallt och en plan ska
upprättas i alla kommuner. Kan inte förstå att Alingsås har gjort någon ännu. Man talar om
naturanpassade områden för att minska svämningsrisken dvs jord- och skogsbruket ska stå för
det. Det har nämnts att det kan finnas markområden i Alingsås kommun som kan hjälpa
kommuner längre nedströms Säveån att klara högvatten. Frågan om att kompensera
markägarna nämndes. 2020 ska en åtgärdsplan tas fram. Frågeställning har funnits om
konsekvens om någon kommun inte vill bidra finansiellt till Vattenråden. Frågan är dock löst
from 2020.
Träff med kommunledningen:
I november hölls ett möte med kommunledningen. En ömsesidig önskan som råkade
sammanfalla med LRF:s v 47 där målet var att träffa kommunala företrädare och diskutera
olika frågeställningar. Vi hade uppe brandskydd vid större händelser, järnvägar, vägar,
näringslivsforum, upphandlings- och naturvårdspolicys, mm. Planeras att stadigt träffas en
gång i halvåret.
Vägar:
Inget nytt. Förbättrad möjlighet att ta sig fram på cykelvägar är påtalad.
Kommunens Näringslivsråd:
Vi ingår där och det har under året genomförts fem möten. Vi har beslutat att engagera oss i
Nyföretagarcentrum i Alingsås som är nyinrättat. Där är SV och Sparbanken Eken drivande
Vi deltog också vid Näringslivsgalan där Niklas Johansson Ärtebräckan uppmärksammades.
Strandskyddet:
Strandskyddet är fortsatt en fråga som ställer till förtret efter förändringen från 100 till 300 m.
Frågan är inte helt död och möjligen kan den komma upp på riksnivå igen.
Övrigt:
Sannolikt kommer klimatfrågan att bli starkare undan för undan, men det är svårt att säga vad
det kommer att innebära för de gröna näringarna.

Gruppen har som tidigare varit representerad på LRF:s utbildnings- och informationsträffar
under året.
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