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FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV
PROTOKOLL från styrelsemöte onsdagen den 13 januari 2016, telefonmöte

Närvarande:
Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande
Roland Boman, Jokkmokk, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Anders Bergman, Sollefteå, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Janne Gabrielsson, Härjedalen, ersättare
Ola Persson, Sunne, ersättare

Övrig närvarande:
Anders Wikström, sekreterare
§1

Mötet öppnas av ordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna

§2

Justering av protokollet.
Styrelsen beslutar
att utse Kicki Fredriksson, Storuman, till att justera protokollet.

§3

Dagordning.
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen

§4

Föregående protokoll.
Beskrivning:
Protokollet har utsänts före mötet
Styrelsen beslutar
att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§5

1

Ekonomisk rapport
Beskrivning:
Preliminärt årsbokslut och ett mail med följande lydelse har av sekreteraren
sänts ut före mötet: Som framgår av såväl det preliminära bokslutet som
bifogat utdrag hamnar kostnaderna i år inte långt från intäkterna. Preliminärt
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är det ett litet plusresultat, men det kan förändras, dock såvitt jag kan bedöma
inte särskilt mycket utan resultatet bör komma att ligga inte alltför långt ifrån
ett nollresultat. Enligt budget hade vi möjlighet att även ta i anspråk förra årets
överskott, cirka 67000 kronor, men det har inte behövts. Som framgår av
utdrag understiger de flesta kostnadsposter budget. Endast lokalhyra, skattefri
bilersättning, datakommunikation avviker något nämnvärt negativt från
budget. Tanken med att använda förra årets underskott var ett intensifierat
resande för medlemsvärvning och ökad marknadsföring. På grund av att
arbetet i så mycket koncentrerats till att få till en fördelningsmodell som går att
föra ut har marknadsföring och medlemsvärvning fått stå tillbaka. Efter
årsskiftet bör en aktivare medlemsvärvning komma igång och redan under
januari månad åker ordförande och sekreterare till Värmland och får där träffa
samtliga kommuners kso, v kso, oppositionsråd och regionledning.
Sekreteraren kommenterar ovanstående och betonar att siffrorna ännu är
preliminära samt att även skatteberäkningen kan komma att se något
annorlunda ut.
Styrelsen beslutar
att godkänna ovan beskriven ekonomisk rapport och lägga det preliminära
bokslutet till handlingarna.
§6

Fördelningsmodellen
Beskrivning:
Efter mötesdagarna i Bollnäs har modellförslaget räknats om utifrån
förutsättningen att fastighetsskatten skall vara regional och inte statlig. Även
med den nya förutsättningen blir resultatet i vissa delar extremt. Vissa
kommuner skulle om inga begränsningar byggs in i modellen få intäkter i
sådana nivåer att de knappast går att försvara. Spärrar måste därför diskuteras
och byggas in i modellen om den ska kunna användas och bli betraktad som
seriös. Hur modellen ska användas bör även det diskuteras, bland annat utifrån
det som framkom vid Bollnäsmötet i november.
Diskussion, med ett flertal inlägg, om det framåtsyftande arbetet följer. Bland
annat framkommer
att modellen som nu bygger på en regional skattebas är att föredra,
att det är viktigt att ha en öppen attityd i hanteringen och bland annat vara
öppen för de förändringar som eventuellt nya regionbildningar kan medföra,
men att det idag måste bygga på nuvarande indelning,
att det, förutom kommunkontakter, blir mycket viktigt att träffa
riksdagsledamöter och även att få till stånd kontakter med regeringsledamöter,
att det blir viktigt att få med alla politiska partier och särskilt regeringspartierna
om arbetet ska leda till framgång
att modellen tills vidare ska vara att betrakta som arbetsmaterial och
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att begränsningar måste arbetas in i modellen i de fall den ger extrema resultat
som kan bli betraktade som orimliga
Styrelsen beslutar
att arbetet bedrivs vidare utifrån den nu framtagna modellen som bygger på
regional skattebas
att modellen kompletteras med förslag om begränsningar för de fall den ger
extrema resultat
§7

Föreningens årsstämma 2016
Beskrivning:
Kontakterna med Inlandskommunerna Ekonomiska Förening IEF har fortsatt
efter föregående styrelsemöte och mycket tyder på att IEF nu bestämt sig för
att hålla sin årsstämma i Mora. FSVs styrelsediskussion vid förra sammanträdet
pekade på Torsby som förstahandsalternativ bland annat av skälet att stämma
endast hållits en gång i Värmland medan stämmor hållits minst två gånger i
övriga sex län.
Diskussionen leder till att föreningen bör prioritera möjligheten att ha
stämman gemensamt med IEF framför att få en så rättvis fördelning mellan
länen som möjligt. Bland annat framförs att mediagenomslaget bör kunna bli
bättre om båda föreningarna samtidigt är på samma plats. Vidare att
möjligheterna få attraktiva föredragshållare blir bättre om båda föreningarna
samverkar. En idé framförs om ett seminarium i Torsby till hösten, där
närheten till Norge kan underlätta möjligheterna att få deltagande från LVK.
Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för 2016 års
stämma med inriktning att den hålls i Mora tillsammans med IEF den 26 – 27
maj 2016.

§8

Ny medlem
Beskrivning:
Kommunfullmäktige i Vilhelmina har fattat beslut om att kommunen ska gå
med som medlem i FSV. Enligt fullmäktigeprotokollet som finns på kommunens
hemsida fattades beslutet först efter omröstning där förslaget om att gå med
fick 13 röster medan avslagsförslaget fick 12 röster. 11 ledamöter reserverade
sig. Beslutet har nu tillsammans med begäran om medlemskap inkommit från
Vilhelmina kommun.
Styrelsen beslutar
att anta Vilhelmina kommun som medlem i föreningen och hälsar kommunen
varmt välkommen.
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§9

Meddelanden
A. Föreningen har fått fråga om avräkningsskulden från Skatteverket. Frågan har
hanterats av Bollnäs kommuns ekonomikontor. Ekonomikontoret har i två olika
skrivelser argumenterat för att synsättet ska vara detsamma som tidigare.
Skatteverket har dock inte accepterat detta och i beslut 2015-12-04 höjt
föreningens resultat med det överskott som gjordes föregående år vilket
medför att föreningen ska betala skatt med 14828 kronor. En av föreningens
revisorer har tagit del av handlingarna i ärendet. Den risk som finns om ärendet
drivs vidare är bland annat att omprövning av tidigare års resultat kan
aktualiseras. Från år 2007 har skulden skrivits upp tre gånger och skrivits ned
tre gånger. Största nedskrivningen under den perioden gjordes från år 2009 till
2010 med cirka 56 tkr.-Totalt har skulden ändrats från cirka 655 tkr vid
utgången av 2007 till cirka 599 tkr vid utgången av 2013. Skulle en omprövning
ske för de sex tidigare åren skulle beskattningen sannolikt bli 22 % av summan
av de tre uppskrivningarna (13+15+7=) cirka 35 tkr, vilket skulle ge en skatt på
cirka 7700 kronor.
B. Samtal pågår för att få till ett besök i Värmland den 29 januari för träff med
regionens ledande politiker och kommunstyrelsernas i Värmland ordföranden.
Besöket har efter det att kallelsen gick ut bekräftats och inbjudan har kommit.
C. Presidiet träffades efter styrelsemötet i Bollnäs och diskuterade bland annat
praktiska åtgärder och fördelade arbetet för att få till träffar med övriga läns
kommunstyrelseordföranden, riksdagsledamöter m m.

§ 10

Sammanträdesdagar första halvåret 2016
Beskrivning:
Utöver dagens sammanträde föreslås 9 mars och 27 april som dagar för
styrelsemöten, telefonmöten, fram till stämman i maj.
Styrelsen beslutar
att styrelsemöten hålls 9 mars och 27 april. I båda fallen kl 08.00 och i form av
telefonmöten.

§ 11

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna med ett ”tusen tack” framförallt för den
enighet som visats kring den förändrade fördelningsmodellen, varefter han
avslutar sammanträdet.

Underskrifter, se nästa sida!
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Bollnäs 2016-01-13
Anders Wikström
Sekreterare
Justeras: Storuman den

Ingvar Persson
ordförande
/

Kicki Fredriksson, justerande
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