Verksamhetsberättelse för LRFs kommungrupp Stenungsund 2020.
Styrelsen för Stenungsunds kommungrupp, i Västra Götalands regionen avger följande
rapport för verksamhetsåret som gått.
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Katarina Johansson
Vice ordförande: Daniel Svensson
Sekreterare: Inger Bengts
Övriga ledamöter: Agne Nilsson Joakim Pettersson, Hanna Eriksson och Hans Johansson

Sammanträden:
Under året har 3 fysiska styrelse möten ägt rum. (200128 + 200206 + 200817)
Därutöver har kommunikationen skett via mail och telefon.

Representation:
Regionstämma, som pga av rådande pandemi gjordes ”halvdigital”. Dvs fullmäktige samlades på 8 olika platser i
regionen. Vi var på Tofta herrgård.
Fullmäktige: Katarina Johansson och Hanna Eriksson (Hanna fick tyvärr förhinder och någon ersättare tillsattes
aldrig)

Övrig representation:
I övrigt har kommungruppen varit representerad genom styrelsen vid följande tillfällen:

200206: Kommungruppen bjöd in till markägarträff på Humlebråten i Ödsmål. Birgit Jönsson tjm LRF
medverkar. Diskussion kring Vattenfalls planer på breddning av luftburen ledningsgatan mellan Kläpp och Stora
Höga. Berörda markägare uppmuntrades att skriva remiss svar till Energimarknadsinspektionen.

200218: Kommungruppen bjöd in ”Mr Vätgas” till ett intressant föredrag. 26 mycket intresserade medlemmar
deltog.

200818: Joakim Pettersson och Katarina Johansson medverkar då kommunen bjudit in berörda markägare
kring Anråse å. Kommunen har ansökt om och beviljats pengar för att inventera de extra skyddsvärda miljöer
och arterna utefter ån.

200914: Hans och Katarina Johansson får besök av Sofia Westergren (Riksdagsledamot för M) och Maria
Renfors (Ordf oppositionsrådet i Stgd, för M) De har lagt upp sitt arbete genom att besöka företag i kommunen
för att diskutera kring hur vår vardag ser ut och vilka problem vi står för som de har möjlighet att påverka på
sina olika nivåer.

201006: Daniel Svensson medverkar på höstens träff för förtroendevalda, på Torreby slott. LRF har nya
Hållbarhetsambassadörer, som medverkar.

201019-201020: Kommungruppsträff på VANN. Katarina medverkar. Fokus under konferensen ligger på
Hållbarhet och Biologisk mångfald.

210112: Christer Jansson tjm på LRF har bjudit in kommungruppen (samt kommungrupperna i Tjörn, Orust och
Kungälv) till ett digitalt möte för information kring 3.e förvaltningscykeln i VISS (Vatten Informations System
Sverige)

Övriga skrivelser och händelser:
28 Februari: skickar LRF Stenungsund sitt remiss svar angående 40 kV ledningen Kläpp-Stora Höga till
Energimarknadsinspektionen.

14 Mars: publiceras en debattartikel i ST tidningen. Artikeln ifrågasätter Vattenfalls planer att breda
ledningsgatan Kläpp – Stora Höga och heter: Är Vattenfalls miljöstrategi tomma ord eller bygger den på
ambition och handlingskraft?

18 September: finns en liten krönika i LRF´s veckobrev kring studiebesöket som Sofia Westerberg och Maria
Renfors gjorde på Källsbygård den 14 September.

25 September: skickar Stenungsunds kommungrupp tillsammans med kommungrupperna i Kungälv, Ale och
Lerum sitt svar kring samråd om förlängd nätkoncession 132 kV luftledning mellan Stenkullen och Stenungsund
till Sweco Energi AB.

28 September: skickar LRF Stenungsund in sitt skriftliga inspel kring kommunens bevarandeprojekt kring
Anråse å. Ansvarig tjm på kommunen är Victoria Lind Magnusson
Samtliga dessa skrivelser går att läsa i sin helhet på vår hemsida:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/kommungrupper-i-vg/stenungsund/

Medlemsantal:
Antalet medlemmar den 31/12 2019 var 298 personer. Medlemsantalet den 31/12 2020 var 291 personer.

Verksamhetsplan:
Från 1 November 2020 till den 30 April 2021 pågår samråd om vattenmyndigheternas förslag till
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer. Kommungruppen och alla berörda
markägare är remissinstanser. Kommungruppen planerar att lämna in sitt yttrande senast 30 April 2021.
Då även Stenungsunds kommun är en remiss instans har kontakter tagits för att om möjligt försöka påverka, så
att även kommunen ställer sej bakom rimlighetsbedömningar kring hur VISS påverkar jord och skogsbruk.
Därutöver har kommungruppens styrelse avsikten att fortsätta sitt arbete med att skapa goda relationer till
Stenungsunds kommuns politiker. Vi vill fortsätta bevaka och arbete för att de gröna näringarna beaktas i de
beslut som fattas på kommunal nivå.

Katarina Johansson
Ordförande LRF´s kommungrupp Stenungsund

