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Verksamhetsberättelse 2020 – Lidköpings kommungrupp
Styrelsen för Lidköpings kommungrupp inom Västra Götaland får härmed avge följande
rapport för verksamheten under 2020
Styrelse:
Ordförande
Sekreterare
Övriga ledamöter

Övriga:
Jakt- och viltansvarig
Vattenvårdsansvarig

Josefina Guttman
Camilla Rosman
Kent Thorstensson
Erik Pettersson
Hans Ottersten
Charlotte Andersson
Martin Karlsson
Lars Eliasson
Maria Boklund
Krister Ivarsson
Zarah Mellgren

Marcus Furusköld
Charlotte Andersson

Valberedning:
Utsågs på lokalavdelningarnas årsmöten 2019
Lars Karlsson
Kållands-Råda
Jan-Eric Stenberg
Trässberg
Leif Nättorp
N:a Härene/Hovby
Anders Löfman
Tådene
Bengt Carlsson Wester
N:a Kålland
Clas Hellström
Söne-Örslösa
Bengt Roland
Järpåsbygden
Håkan Eriksson
Vinningaorten
Kjell Abelsson
Saleby
Lennart Larsson
Tunbygden
Arvoden:
Ordföranden erhåller årligen 5000 kr. Arvodet var 239 kr/timme för 2020. Milersättningen
ligger på 28 kr/mil.
Årsmötet:
Kommungruppens årsmöte hölls den 6 februari 2020 i hörsalen på Sparbanken Lidköping,
med deltagande av Palle Borgström, LRF:s riksförbundsordförande. Mötesordförande var
Helena Lundborg.
Stämmoombud till regionförbundets stämma 20 mars:
1. Josefina Guttman
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2. Erik Pettersson
3. Kent Thorstensson
4. Krister Ivarsson
5. Zarah Mellgren
6. Hans Ottersten
7. Martin Karlsson
som ersättare valdes:
1. Maria Boklund
2. Charlotte Andersson
3. Marcus Furusköld
4. Maria Olsson
5. Håkan Eriksson
6. Lars Eliasson
7. Camilla Rosman
8. Lars Karlsson

Styrelsemöten:
Under 2020 har Lidköpings kommungrupp genomfört tio protokollförda styrelsemöten.
Verksamhet:
Under året har vi samverkat med Lidköpings kommun vid 3 tillfällen.
Under första delen av året har kommungruppen, främst Josefina Guttman och Zarah Mellgren,
jobbat mycket med att få årskurs fyra att besöka Stadsnära lantgård. Sparbanksstiftelsen
sponsrade med busstransport och vi fick även pengar för att köpa in diverse material som
behövdes för att ta emot skolorna såsom bildskärm, kanon, filmduk, oljepress och en kvarn att
mala mjöl. 13 av 17 fjärdeklasser kom på besök. De lärare som svarade på enkäten var väldigt
nöjda och vill återkomma nästa år med nya klasser. Vi hade i förväg bett lärarna visa
materialet Bonden i skolan för eleverna.
Med start i januari anordnades en dikeskurs som snabbt blev fullbokad. 11 deltagare som
möttes vid 5 kurstillfällen med Björn Roland, växtodlingsrådgivare, som ledare. Kursen
behandlade dikesföretag, lagstiftning med mera.
I februari ordnades ett seminarium om skogen som råvara för framtidens biodrivmedel
tillsammans med Gröna möten.
Marcus Furusköld, jakt- och viltvårdsansvarig, ordande vildsvinsträff vid 2 tillfällen under
februari och mars som var mycket populära och lockade ca 70 respektive 90 deltagare vid de
två kurstillfällena.
Våren präglades såklart av pandemin och vi blev tvungna att som alla andra hålla vissa möten
per telefon. Under hösten lärde sig alla att använda Teams och det fungerade faktiskt riktigt
bra.
Kommungruppen hade 3 motioner till stämman. Motion nr 1 om stora ekar gick vidare till
riksförbundsstämman och är en kärnfråga för LRF. Motionen är nämnd flera gånger i
skogsland. Motion nr 2 om strandskydd gick vidare till riksstämman. En utredning av
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strandskyddet är just nu avslutad och många är lättade. Motion nr 3 om höjd hastighet på Atraktorer ledde till att regionstyrelsen gjorde en skrivelse till riks och bad dem påverka berörd
myndighet för att få till en lagändring. Det blev dock nedröstat i riksdagen med motiveringen
att det är för stor krockverkan av tunga A-traktorer.
Josefina Guttman och ”lilla gruppen” har haft tät kontakt med Nathalie Torstensson (kostchef)
och Lennart Johansson (inköpschef) på kommunen för att öka andelen lokalproducerade varor
och svenska varor när de tecknar det nya två-åriga avtalet. I augusti enades alla partier om att
öka andelen lokalproducerat till kommunen. Glädjande är också att Nathalie i september
utsågs till Årets kostchef bland 49 kommuner i Västra Götaland. Länsstyrelsen har också
utsett Lidköping till årets kommun med motiveringen: ”Nathalie Torstensson, Lennart
Johansson och Frida Nilsson arbetar kontinuerligt med att få fler lokala råvaror i de offentliga
måltiderna. Genom att samarbeta och våga testa nya metoder hittar de nya vägar för att uppnå
mer lokal mat på de offentliga tallrikarna.”
I juni skickades synpunkter in till kommunen som gäller ombyggnaden av väg 49 till mötesfri
väg för att ta hänsyn till breda lantbruksfordon och utfartsvägar.
I juni fick vi det första vargangreppet i kommunen när 11 får dödades i en besättning.
I september var det dyster läsning när Lidköping hade rasat på företagsrankingen och låg på
plats 253 av 290 kommuner. Det kommer kommungruppen diskutera framöver. På
styrelsemötet i oktober bjöd vi in Anna Sundbom som är ny näringslivschef i Lidköpings
kommun och har en stor erfarenhet hur man kan vända trenden. Även Carl-Fredrik
Svederberg, ordförande i Bolagsrådet deltog på mötet.
I oktober ordnades en träff om mer lokalproducerad mat i Lidköpings kommun. Syftet var att
livsmedelsproducerande företag i kommunen skulle kunna träffa kommunens ansvariga.
Isabella Moretti, VD svenskt kött föreläste. Ett intressant föredrag, men Corona gjorde såklart
att den stora massan uteblev. Trots det kom 40 personer och lyssnade. Mötet sändes digitalt
och gick att se i efterhand på webben.
På kommungruppskonferensen i oktober tilldelades vi priset som årets kommungrupp i västra
Götaland 2020. Mycket roligt! Motiveringen löd: ”Ett utmärkt exempel på kommungruppens
goda arbete är att få igång skolkontakt och möta barn i årskurs fyra i kommunens skolor på
den stadsnära lantgården i Råda, Lidköping.”
Under 2020 har kommungruppen varit med i reportage i NLT fyra gånger och två gånger med
insändare, samt ett reportage i Skaraborgsbygden. Dessutom har Josefina Guttman varit med i
Västnytt vid två tillfällen.
Landsbygdspriset delades år 2020 ut till Elisabeth G Wahlgren som driver Grevegården med
naturunderstödd rehabilitering.
Antal medlemmar:
I Lidköpings kommun fanns 31/12 2020: 992 medlemmar (2019: 1011 medlemmar, en
minskning med 19 medlemmar)
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Järpåsbygden
Kållands-Råda
N:a Härene-Hovby
N:a Kålland
Saleby
Söne-Örslösa
Trässberg
Tunbygden
Tådeneorten
Vinningaorten

113
90
97
185
83
104
43
59
91
127
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Josefina Guttman
Ordförande

Camilla Rosman
Sekreterare
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