Verksamhetsberättelse för LRF´s kommungrupp Stenungsund 2017:
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 1 fysiskt styrelsemöte ägt rum, den 2 Februari 2017.
Därutöver har kommunikation i styrelsen skett via mail och telefon.
Representation:
Regionsstämman i Vara den 20 Mars 2017.
Fullmäktige: Joakim Pettersson och Katarina Johansson
Övrig representation:
28:e Februari: Kommungruppen bjuder i samarbete med hushållnings sällskapet in till
dikningskväll. Lars Olrog från hushållningssällskapet medverkar. 18 medlemmar deltar.
6:e Mars: Kommungruppen bjuder in till samrådsmöte kring Vattenfalls planerade
förstärkning av elnätet, med en 40 kV ledning sträckan Stora-Höga – Kläpp.
Samlade synpunkter skickas in till Vattenfall Eldistribition AB. Finns även att läsa på
www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/kommungrupper-i-vg/stenungsund Från
kommungruppen deltog Daniel och Katarina. Vattenfall har ansvaret att presentera en MKB
för kommun och länsstyrelse.
Telefonkontakt togs av Katarina med Kommunalråd Bo Pettersson, där begreppet ”följa
befintlig infrastruktur” diskuterades.
7-8 Mars: Kommungruppsträff i Skara. Inspirationsdagar till kommungruppslyftet, dvs till
kommungruppernas politiska påverkans arbete. Katarina deltar.
16 Mars: Företagaran bjuder in till diskussionsmöte kring upphandling. Hans medverkar.
17 September: I ett samarbete mellan LRF Stenungsund/Tjörn/Orust och SV
(Studieförbundet Vuxenskolan) inbjuds alla medlemmar till en föreläsning med Tone
Bekkestad ”Klimatförändringar och lösningar”. Hans medverkar.
24 Januari: Daniel, Inger och Katarina träffar Dennis Salenborn, han arbetar som säkerhet
och krisberedskapssamordnare i kommunen. Dennis har bjudit in LRF för ett första
diskussionsmöte kring krisberedskap vid samhällsstörning, med utgångspunkt, vilka behov

och vilka resurser finns i LRF-ledet. Hur samverkar vi? Detta var ett första möte, men fler
möten är redan planerade.
Under året har Katarina har haft telefonkontakt med några medlemmar. Diskussionerna har
då berört djurskydd och djurskyddskontroller, kraftledningar och fiber / Ipyonly.
Vid förra årsmötet hade vi en lång diskussion kring djurskyddskontrollanters förmåga till att
göra rimlighetsbedömningar. Den diskussionen resulterade i 3 beslut:
1) Vi kan inte göra en motion, eftersom vi måste ha en färdig motion att ta ställning till vid
årsmötet.
2) Jan Landström (LRF personal) fick tillgång till ärendet, för att driva ”anonyma faktiska
case” vid deras diskussioner med länsstyrelsens kontrollanter.
3) Kommungruppen skulle också formulera en insändare till lokaltidningen. Efter att
kommungruppen diskuterat frågan vidare beslutades att inte göra en sådan insändare.
Anledningen var att vi ansåg att insändare ska vara korta och tydliga formuleringar. Vi fann
det inte möjligt att formulera en insändare så att den vanlige konsumenten uppfattade
budskapet. Vi vill å ena sidan värna om djurskyddet och konsumenternas förtroende för
produktionen – samtidigt som vi vill minska länsstyrelsens möjlighet till oberoende kontroller
av våra verksamheter.
Medlemsantal:
Antalet medlemmar var den 31/12 2016, 287 personer. Medlemsantalet den 31/12 2017 var
278 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 28 Mars kommer kommungruppen att fortsätta diskussionerna kring krisberedskap med
ansvarig personal på 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

