Verksamhetsberättelse för LRFs kommungrupp Stenungsund 2021.
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 vi haft ett digitalt styrelsemöte, vårt konstituerande möte som hölls i samband med
föregående års digitala styrelsemöte (210203) Därutöver har vi haft 2 fysiska styrelsemöte (210405
samt 211027)
Därutöver har kommunikationen skett via mail och telefon.
Representation:
Regionstämma, den 22 Mars -21, som pga rådande pandemi hölls digitalt. I år hade antalet
ledamöter från Stenungsund ökat från 2 ledamöter till 3.
Fullmäktige: Joakim Pettersson, Agne Nilsson och Daniel Svensson
Övrig representation:
I övrigt har kommungruppen varit representerad genom styrelsen vid följande tillfällen:
211011: Höst möte för förtroendevalda på Strömma naturbruksgymnasium. Information om LRF´s
arbete på regional nivå. Stort fokus på vattenfrågorna både vad gäller strandskydd och
vattendirektiv. Även uppdatering efter riksstämman. Hans och Katarina medverkar.
210426: Katarina deltar via länk på lärarutbildningens praktiska kurser i jordbruk och
livsmedelsproduktion.
211018-211019: Kommungruppsträff på VANN. Fokus kring hur vi kan hjälpas åt att bli effektivare i
vårt påverkansarbete. Lennart Nilsson, från riksförbundet medverkar och delger oss kring ”Hur
vindarna blåser i Bryssel”. Palle Borgström, ordf riksförbundsstyrelsen, medverkar och ger sin bild
kring aktuella frågor på riks-nivå. Katarina och Hanna medverkar.
211025: Katarina inbjuds att tala på Rotarys månadsmöte. Föredragning kring aktuellt nationellt
livsmedelsläge, kretslopp och hållbarhet i livsmedelsproduktion med modern mjölkproduktion som
utgångspunkt.
211214: Digitalt informationsmöte kring kommunernas remiss svar kring Helena Jonssons utredning
”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” Katarina medverkar.
Övriga skrivelser och händelser:
8 Mars: Debatt artikeln ”Orealistiskt vattenprogram drabbar landsbygden” publiceras i STOtidningen. Detta för att uppmärksamma vikten av att en överprövning av regeringen genomförs.
27 April: Remiss svaret till Vattenmyndigheten angående vattenmyndighetens åtgärdsprogram
skickas in.
19 April: Skrivelse skickad till samtliga (ordinarie + ersätter) i TMN (Tekniska Myndighets Nämnden)
med motivering till varför de bör begära överprövning hos regeringen av åtgärdsförslagen, fas 3 i
VISS.

Samtliga dessa skrivelser går att läsa i sin helhet på vår hemsida: https://www.lrf.se/mittlrf/regioner/vastra-gotaland/kommungrupper-i-vg/stenungsund/
Viktiga beslut som fattats av kommunstyrelsen under 2021 :
210426: Kommunstyrelsen i Stenungsund beslutar att begära överprövning av vattenmyndighetens
åtgärdsprogram av regeringen. Vattenmyndigheten korrigerade sitt åtgärdsprogram efter remiss
rundan, för att sedan återkomma till kommunen. Frågan var då hur de ställde sej till
åtgärdsprogrammet efter korrigeringarna. KS i Stenungsund vidhöll att de önskade en överprövning
hos regeringen med motiveringen att man ansåg att ”vattenmyndigheten inte tagit tillräcklig hänsyn
till de undantag som vi kan göra”.
Därefter har regeringen beslutat sig för att ta upp vattenmyndighetens åtgärdsprogram till
överprövning.
Kommunerna i G har jobbat fram 20 miljömål. Olika kommuner har valt ut olika mål. Samtliga
kommuner träffades den 15 December i Vara för att avlägga löftena. Stenungsund har avlagt följande
klimatmål:
1) Vi använder en klimatstyrande resepolicy
4) Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal
8) Vi minskar inköpen av fossiloberoende engångsprodukter.
12) Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Stenungsund valde att inte anta mål nr 13 (Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig
verksamhet och har mål) Denna punkt har diskuterats mycket i LRF´s kommungrupper.
Stenungsunds kommun har blivit utsedd som remiss instans till Helena Jonssons utredning ”Vägen
mot fossiloberoende jordbruk. Denna remiss kommer LRF besvara på riksnivå. Svaret ska vara insänt
4 Februari. I skrivande stund är det oklart om Stenungsund väljer att besvara remissen
Medlemsantal:
Antalet medlemmar den 31/12 2020 var 291 personer. Medlemsantalet den 31/12 2021 var 299 personer.

Verksamhetsplan:
Vattenfrågorna kommer vara viktiga att driva även kommande år. Vi har anledning att tro att
Vattenmyndigheten kommer att jobba intensivare med markavrinningsfrågor. I kommungruppen har
vi diskuterat hur vi på bästa sätt stödjer både politiken, men även våra medlemmar i detta. Christer
Jansson , tjm LRF är inbjuden till årsmötet för att informera om läget. Tidigera år har
lokalavdelningen Ucklum/Spekeröd anordnat kursen ”Äga och förvalta diken”. Det upplevdes av de
medverkande som positivt att få en ökad kunskap om vad man har för rättigheter och skyldigheter
kring vattendrag. Vår uppfattning är att denna kursen bör arrangeras på lokal plan, och vi hoppas att
de lokal avdelningar som ännu inte gjort det, erbjuder sina medlemmar det under 2022.
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

