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Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bildades vid ett möte i Östersund den 3
juni 1999.
Föreningen består av 35 medlemskommuner med sammanlagt 487 562 invånare
den första november år 2016.
Föreningens syfte är att skapa opinion för att vattenkraftskommunerna och berörda
regioner får del i det värde vattenkraftproduktionen genererar
(naturresursåterbäring). Kommunerna skall därvid tillförsäkras stabila och
förutsägbara intäkter.
Föreningen är partipolitiskt neutral och tar inte ställning för eller emot utbyggnad av
vattenkraften.

Produktion av el från vattenkraften
Drygt 90% av elproduktionen från vattenkraften kommer från skogslänen.
De senaste åren, 2010-2016, har produktionen av el från vattenkraften uppgått till i
genomsnitt knappt 65 TWh/år (=43 % av totala elproduktionen).
År 2016 har elproduktionen varit ungefär 4,2 % lägre än 2015 och uppgått till 151,7
TWh varav knappt 40 % eller 61,0 TWh från vattenkraften. Den inhemska
förbrukningen har dock varit drygt tre procent högre än 2015 eller 140 TWh år 2016
mot 135,7 TWh år 2015. Nettoexporten har därför sjunkit från 22,6 TWh år 2015 till
11,7 TWh år 2016.
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Medlemmar
De 35 medlemskommunerna kommer
från länen enligt följande:
Norrbotten 4
Västerbotten 5
Västernorrland 2
Jämtland 7
Gävleborg 4
Dalarna 9
Värmland 3
Halland 1

De 35 medlemskommunerna
är följande:
Arjeplog, Boden, Gällivare,
Övertorneå, Malå, Norsjö,
Robertsfors, Storuman,
Vilhelmina, Sollefteå, Ånge,
Berg, Härjedalen, Krokom,
Ragunda, Strömsund, Åre,
Östersund, Bollnäs, Ljusdal,
Ovanåker, Söderhamn, Avesta,
Hedemora, Malung, Mora, Orsa,
Rättvik, Säter, Vansbro,
Älvdalen, Hagfors, Sunne
Torsby och Laholm.

Antalet invånare i medlemskommunerna uppgår 2016-11-01 till 487 562.
Jokkmokks kommun har under året tyvärr lämnat föreningen och Hedemora kommun
har efter årsskiftet 2016/17 inkommit med utträdesbegäran. Några kommuner, bland
annat Åsele, har signalerat att de avser gå in i föreningen, men ännu har inga beslut
inkommit.

Styrelsen
Styrelsen består av 15 ledamöter och 14 ersättare. Under år 2016/2017 har styrelsen
bestått av följande ledamöter och ersättare:
Ordinarie:
Ordförande
Ingvar Persson (m), Bollnäs

Ersättare
-

Norrbotten
Roland Boman (fjk) Jokkmokk
Kenneth Backgård (NS), Boden

Henrik Ölvebro (mp) Gällivare
Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog

Västerbotten
Kicki Fredriksson (s), Storuman
Monica Nilsson (v), Vilhelmina

Veronika Håkansson (m), Storuman
Johnny Holmgren (l), Storuman

Västernorrland
Kjell-Åke Sjöström (v), Sollefteå
Kerstin Svensson (m), Sollefteå

Anders Bergman (vi), Sollefteå
Jan Gullmark (c), Ånge

Jämtland
Håkan Larsson (c), Krokom
Lennart Skoog (s), Ragunda,

Mona Modin-Tjulin (s), Östersund
Janne Gabrielsson, Härjedalen

Gävleborg
Björn Mårtensson (s), Ljusdal, 1e vice ordf Pär-Olof Stål (c), Söderhamn
Björn Mårtensson (c), Ovanåker
Roger Lindblom (bp), Bollnäs
Dalarna
Anders Rosell (s), Orsa
Gunilla Berglund (c), Avesta

Kurt Podgorski (s), Malung
Kjell Tenn (c), Älvdalen

Värmland
Jan Bohlin (s), Hagfors
Alf Larsson (c), Torsby

Ola Persson (c), Sunne
Ann-Sofi Ronacher (s), Hagfors

Representanter från sex av de åtta partierna i riksdagen, tre lokala partier och en
tjänsteman finns företrädda i styrelsen.

Foton ifrån strategidagarna i Sundsvall 29-30 november. Från vänster: Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, regionutredaren Barbro
Holmberg, Åse Claesson, ordf i systerorganisationen Hela Sverige ska leva och ingvar Persson ordf i FSV.

Styrelsens möten 2016/2017
Styrelsen har haft sju sammanträden mellan stämman i maj 2016 och
stämman i maj 2017. Sex av mötena har skett per telefon. Det fysiska mötet har ägt
rum i Sundsvall den 30 nov 2016. I samband med detta styrelsemöte anordnades två
strategidagar, 29-30 november, vilka i huvudsak ägnades åt föredragningar och
diskussioner för att vidarebearbeta föreningens strategi. Energiöverenskommelsen
som kom kort efter föreningsstämman i Mora innehåller en punkt om nedtrappning av

fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningarna. Nedtrappningen innebär i praktiken
att den fastighetsskatten skulle minska från mer än fem miljarder kronor årligen till
ungefär en miljard kronor årligen. Eftersom föreningens strategi under senare tid varit
att just den skatten ska regionaliseras så att den kan gå tillbaka till regioner och
kommuner där vattenkraften utvinns krävdes en genomlysning av föreningens
strategi. Vid strategidagarna medverkade förutom representanter för vår förenings
motsvarighet i Norge (LVK), för Hela Sverige Ska Leva (HSSL), för
Inlandskommunernas Ekonomiska Föreningen (IEF) och Norrlandsförbundet även
ordföranden i riksdagens skatteutskott, Per Åsling, förre landshövdingen och
regionutredaren Barbro Holmberg samt landsbygdsministern Sven-Erik Bucht. Det
var ett par givande och nyttiga dagar där strategin framåt i mycket klarnade.

Bokslut för år 2016
Kostnaderna har uppgått till 339 tkr, vilka inte helt täcks av medlems- och
serviceavgifterna utan medför ett underskott på cirka 15 tkr. Den på stämman i maj
2016 antagna budgeten medger dock ianspråktagande av tidigare överskott på upp
till 70 tkr varför underskottet, 15 tkr, väl ryms inom det av stämman medgivna.
Skattemyndigheten har under 2015 inte godkänt det sätt på vilket föreningen tidigare
tillåtits skriva upp skulden till medlemskommunerna de år intäkterna överstigit
kostnaderna. Detta medförde att föreningen fick skatta för överskotten 2014 och
2015. Underskottet 2016 medför att föreningen inte behöver skatta för detta år.
Eftersom de över- och underskott föreningen tidigare gjort hanterats så att det som
angetts som avräkningsskuld till medlemskommunerna skrivits ned respektive upp
har föreningen inte skapat något eget kapital annat än cirka trettontusen kronor
härrörande från någon försäljning flera år tillbaka i tiden och ett litet överskott
föregående år. Detta medför nu när möjligheten till upp- och nedskrivning av skulden
försvunnit att förlusten direkt går mot det egna kapitalet. Detta i sin tur medför att
föreningen får ett negativt eget kapital. I praktiken torde detta inte innebära någon
förändring mot tidigare, men frågan har ändå dryftats med revisorerna. Därvid har
framkommit att de medel som hittills angivits som avräkningsskuld till
medlemskommunerna lämpligen torde göras om till föreningens egna kapital,
eftersom de i praktiken kan betraktas som sådant. Detta bör lämpligen ske före nästa
bokslut.
Föreningens avräkning med medlemmarna (= balanserade medel) för inte
nyttjade medlems- och serviceavgifter uppgick per den 31 dec 2016 till samma
belopp, 666 tkr, som föregående år, eftersom nedskrivning på sätt som tidigare skett
och som beskrivits ovan inte medgivits. Det egna kapitalet uppgick vid samma datum
till minus ettusen kronor.
Detaljer redovisas i årsbokslutet.

Den löpande administrationen
De administrativa rutiner som arbetats upp ett par år har i stort sett fungerat på
samma sätt detta år. Mattias Ljungqvist på Bollnäs kommuns ekonomikontor har
skött det mesta av den praktiska hanteringen. Åsa Myhrberg har blivit ekonomichef i

kommunen, men har fortsatt hantera de delar hon tidigare ansvarade för vad gäller
föreningens ekonomi.
Förändringar inom Bollnäs kommuns ekonomikontor har dock gjort att kommunen
inte längre ansett sig ha resurser för att sköta uppdraget och därför sagt upp avtalet
med föreningen fr o m 2017-01-01.
Ordföranden och sekreteraren har efter kommunens uppsägning förhandlat fram ett
nytt avtal om skötsel av ekonomitjänsterna med Företagsservice i Bollnäs AB, vars
innehavare Ewa Eriksson Westin i fortsättningen ska sköta föreningens
ekonomihantering. Styrelsen har uppdragit åt ordföranden att godkänna avtalet, vilket
gjorts i december 2016, så att nytt avtal nu gäller från 2017-01-01. Villkoren i avtalet
är stort sett identiska med tidigare avtal.
Hemsidan har under året inte undergått några förändringar utan enbart fyllts på med
aktuella händelser, möten och tillkommande protokoll. Den praktiska hanteringen
görs efter en överenskommelse med AB Bollnäs Bostäder av en medarbetare
därifrån medan sekreteraren styr vad sidan ska fyllas på med. Föreningens
Facebookgrupp har liksom tidigare skötts av Håkan Larsson.
I likhet med föregående år har presidiet av geografiska skäl hållit sina möten så att
andre vice ordföranden och oftast även förste vice ordföranden deltagit per telefon.

Björn Mårtensson (Ovanåker) i den
berömda Knausttrappan.

Aktiviteter och bevakningsfrågor 2016/2017
Verksamhetsperioden från föregående stämma har framförallt dominerats av
följderna av energiöverenskommelsen som, om överenskommelsen blir verklighet,
vilket det mesta tyder på, kommer att innebära att fastighetsskatten på
vattenkraftsanläggningar successivt trappas ned från mer än fem miljarder kronor till
cirka en miljard. Det förslag till modell för fördelning av eventuella medel som kan
komma att falla ut, om föreningens arbete kröns med framgång, som arbetades fram
under föregående år blev betydligt mindre intressant. Alla belopp krympte, i och med
energiöverenskommelsen, till storleksordningen en femtedel av de belopp modellen
anger. Diskussionerna vid Sundsvallsmötet kan ändå sägas ha lett fram till att
föreningen ska hålla sig kvar vid inriktningen att det är fastighetsskatten på
vattenkraftsanläggningar som ska regionaliseras. Dock måste nivåkravet på en

återföring av storleksordningen som dagens fastighetsskatt ligga kvar. Ett sådant
krav kan också motiveras av den av föreningen framräknade merbeskattningen på
kommunal- och landstingssidan som drabbar skogslänen i jämförelse med övriga
riket.
Närmast nedan redovisas ett axplock av övriga aktiviteter, bevakningsfrågor m m.
A. Arbetet i enlighet med 2013 års stämmas krav på samverkan med de besläktade
organisationerna Hela Sverige Ska Leva (HSSL) och Inlandskommunernas
Ekonomiska Förening (IEF) har fortsatt. De med IEF gemensamma stämmodagarna i
Mora i maj 2016 var en viktig del i samarbetet med IEF. Vidare deltog representanter
för IEF vid föreningens strategimöte i Sundsvall. Såväl ordföranden som sekreteraren
har under året haft ett flertal kontakter med IEFs representanter och bland annat
samverkat vid besvarandet av remissen på landsbygdsutredningens slutbetänkande
SOU 2017:1. Även representanter för HSSL och Norrlandsförbundet deltog med
föredragningar vi Sundsvallsmötet.
B. Som tidigare beskrivits ovan hade föreningen den 29-30 november samlat till
strategimöte i Sundsvall, vars innehåll i stora drag redan beskrivits. Ett av resultaten
av mötet kan anses vara en förhållandevis tydlig gemensam uppfattning att
föreningen ska hålla fast vid att huvudkravet är att fastighetsskatten på
vattenkraftsanläggningar ska regionaliseras. I och med skattenedtrappningen måste
dock även andra vägar till kompensation för vattenkraftsutvinningens
skadeverkningar analyseras. Att ersättningsnivån på sikt bör ligga i storleksordningen
av dagens fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar tycks också råda enighet om
efter mötesdagarna. Det som möjligen kan beklagas är att landsbygdsministern, trots
en intressant föredragning med påföljande frågestund, ändå tydligt visade en
avvisande inställning till föreningens krav. Sundsvallsmötet fick ett förhållandevis bra
genomslag i media med bland annat intervjuer i SVT Västernorrland med
landsbygdsministern och några andra deltagare.
C. Träffar med samtliga kommuners kommunstyrelseordförande,
oppositionsrepresentanter samt ledande regionpolitiker som startade med att
ordföranden, förste vice ordföranden och sekreteraren deltog i ett möte med nämnda
politiker i Gävleborg i april 2016. Motsvarande möten i Dalarna och Värmland där
ordföranden och sekreteraren deltog kunde genomföras under sommaren och
hösten. Föreningen fick därvid presentera inriktning och verksamhet för
regionledningar och ledande politiker från respektive läns kommuner. I vart fall i
något av länen har frågan om medlemskap i föreningen varit uppe till prövning men
ännu inte resulterat i att någon region gått in som medlem.
D. För att öppna möjligheten för regioner/län att gå in i föreningen fattade styrelsen i
september 2016 beslut om att föreslå stämman komplettering av taxan. Ett län/en
region som går in som medlem ska enligt förslaget betala samma fasta avgifter som
för en kommun (500 kronor i medlemsavgift och 4500 kronor i fast serviceavgift). Den
rörliga delen av serviceavgiften ska vara tio öre per invånare för län/region medan
den är trettio öre per invånare för kommunmedlem.
E. Ordföranden och någon av styrelseledamöterna deltog vid några av de
dialogmöten den parlamentariska landsbygdskommittén anordnade under våren och
försommaren 2016.
F. Föreningen har som kommer att framgå i särskilt avsnitt nedan avgivit yttrande
över Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1.

G. I motsats till föregående år har föreningen under 2016 tappat en medlem.
Jokkmokks kommun har för andra gången beslutat att lämna föreningen. Även
Hedemora signalerade att man hade för avsikt att lämna föreningen redan hösten
2016. Beslut om att utträda fattades dock först i mars 2017. Därmed har två
medlemmar lämnat föreningen mellan stämman i Mora i maj 2016 och när detta
skrivs i april 2017. Att ett par andra kommuner visat starkt intresse för att gå in som
medlemmar är givetvis bra, men knappast någon egentlig tröst, eftersom en ökning
av antalet medlemmar är målet.
H. Föreningen har under året fått in artiklar under ett par omgångar i lokalpress på
flera håll i skogslänen. Även i rikstäckande Dagens Samhälle och Altinget, som är
det som idag motsvarar den nedlagda publikationen Riksdag & Departement, har
föreningen fått in debattartiklar som uppenbarligen väckt intresse. Det medialt mest
intressanta och med största genomslag är dock troligen de två program i Sveriges
Radio, Kluvet land, som sändes vid påsktid 2016 och de tre program i SVT under
rubriken ”Resten av Sverige” som sändes under hösten 2016. I Kluvet land ingick
bland annat intervjuinslag med föreningens ordförande Ingvar Persson. I Resten av
Sverige medverkade bland andra föreningens förre ordförande Håkan Larsson i ett
inslag. I båda programserierna berördes det som föreningen arbetar med och
jämförelser gjordes med situationen i vattenkraftskommunerna i Norge.
I. Informationsfrågorna är viktiga för att föreningens budskap ska få spridning. Frågan
om hur föreningen ska kunna effektivisera och systematisera information och
kommunikation för att få ut budskapet har diskuterats en längre tid. Under vintern
2016 tog föreningen med hjälp av en konsult fram en kommunikationsplan.
Uppföljningen av planen har under året fått stå tillbaka för annat men påbörjas vid
styrelsens aprilmöte i år. Tanken är att planen succesivt ska ses över, följas upp och
kontinuerligt utvecklas.
J. Brev med syfte att väcka intresse för medlemskap i kommunerna i skogslänen
skickades ut i december 2016. Huruvida det intresse som märkts från några
kommuner hänger samman med detta utskick är svårt att veta. Samma brev gick
även ut till lokalpressen i skogslänen.
K. Ordföranden har under april månad 2017 besökt såväl Åsele som Härnösands
kommuner och där dels medverkat i möten med ett flertal politiker dels enskilt träffat
ledande politiker i respektive kommun. Planering för besök i Sundsvalls kommun
pågår.

Fördelningsmodell m m
Under några års tid har vid flera olika tillfällen förts diskussioner om hur föreningens
krav ska formuleras och om det inte tidigare har varit helt tydligt så framstår det
numera klart att det är föreningens uppfattning att det är den fastighetsskatt som idag
betalas för vattenkraftsanläggningarna och går direkt ned i statens kassa som ska
fördelas så att den kommer vattenkraftskommunerna till del. Diskussionerna har
också mycket tydligt pekat mot att medlen ska fördelas inte bara till de kommuner
som har anläggningar och dammar inom sina områden utan även till övriga
kommuner och regioner inom de sju skogslänen.
Föreningen hade till stämman i Strömsund tagit fram ett förslag till fördelningsmodell.
Vid stämman beslutades att föreningen ska arbeta för en regionalisering av
fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningarna. Detta medförde att modellen
behövde omarbetas. I enlighet med 2015 års stämmas uppdrag omarbetades
modellen inför stämman år 2016 i Mora så att den blev anpassad till en tänkt
regionalisering av fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningarna.
En fullt färdig modell måste med all sannolikhet föregås av en statlig utredning som
lägger fast hur fördelningen ska ske, men föreningens modell kan idag användas för
att visa hur en sådan modell skulle kunna utformas. Bland annat av skälet att
modellen inte kunde göras färdig hölls den på en förhållandevis generell nivå och
bearbetades inte gått så långt som till exempel att studera exempelvis hur
uppdämningsområden skulle kunna arbetas in i modellen. Stämmobeslutet från år
2015 angav att detta borde ske. Det bedömdes dock medföra ett omfattande arbete
och att det därför borde avvaktas med det till dess att mera principiella beslut finns
framme. Exempelvis krävs ett beslut om en regionalisering av fastighetsskatten för
att modellen överhuvudtaget ska vara tillämplig.
Efter stämman i Mora kom den partiövergripande energiöverenskommelsen som
bland annat innehåller en successiv sänkning av fastighetsskatten på
vattenkraftsanläggningar fram till år 2020 från nuvarande 2,8 % av respektive
fastighets taxeringsvärde till 0,5 % av samma taxeringsvärden. Detta innebär totalt
sett en sänkning från mer än 5 miljarder kronor till ungefär en miljard kronor. Det
mesta talar också för att den delen av energiöverenskommelsen blir verklighet i och
med att regeringen nu i mars månad överlämnat en proposition (2016/17:142) till
riksdagen.
Modellen kan givetvis användas även framåt, men samtliga belopp måste räknas ned
med hänsyn till de sannolikt kommande lägre skattenivåerna.
Vid seminariedagarna i Sundsvall framstod det tydligt att föreningen framdeles ska
fortsätta driva frågan om en regionalisering av fastighetsskatten på vattenkraftanläggningarna även om beloppen blir betydligt lägre. Det framstod också som att
man inte hade för avsikt att på sikt ändra på inriktningen att den totala återföringen
ska vara i nivå med nuvarande fastighetsskatt.

Motioner och proposition om frågor som rör föreningens verksamhet
I floden av motioner och propositioner till riksdagen kan noteras ett par som direkt
handlar om sådant som föreningen arbetar med.

Motion 2016/17:3103 ingiven av Helen Lindahl och Peter Helander (båda C) handlar
om berörda kommuners och regioners del av vind- och vattenkraftens värden. Bland
annat föreslår motionärerna att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i
motionen om att utreda hur berörda kommuner/regioner skulle kunna få behålla en
rättmätig del av vind- och vattenkraftensvärden och tillkännager detta för regeringen.
Motion 2016/17:820 ingiven som en partimotion av Annie Lööf m fl (C) där
motionärerna bland annat föreslår att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i
motionen om att utreda hur intäkterna från fastighetsskatten för industriella och
elproducerande fastigheter kan regionaliseras och tillkännager detta för regeringen.
Proposition 2016/17:142 överlämnades den 23 mars 2017 av regeringen till
riksdagen. I propositionen konkretiseras innehållet i energiöverenskommelsen. Bland
annat föreslås lagändringar så att fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar fr o
m 2017-01-01 sänks till 2,2 %, fr o m 2018-01-01 sänks till 1,6 %, fr om 2019-01-01
sänks till 1,0 % och slutligen 2020-01-01 sänks till 0,5 %. Vidare föreslås höjningar
av elskatten för att finansiera den sänkta fastighetsskatten.

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande ”För Sveriges
landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”
SOU 2017:1
Parlamentariska landsbygdskommittén tillsattes den 25 juni 2015 och avgav ett
delbetänkande i mars 2016. Slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”, SOU 2017:1,
remitterades till mer än 400 instanser. FSV var inte remissinstans, men har svarat på
remissen trots detta och även i svaret påtalat att föreningen inte är remissinstans.
Remisstiden gick ut den 22 mars 2017 och på regeringens hemsida finns idag cirka
290 remissvar. Eftersom remissvar från privatpersoner inte läggs ut utan medgivande
är det förmodligen ännu flera svar som kommit in.
Betänkandet är omfattande och kommittén lägger 75 förslag på åtgärder som skulle
kunna främja landsbygden.

Föreningens svar koncentreras till de förslag som kan anses ligga inom föreningens
intresseområde. Föreningen remissvar sammanfattas enligt följande:
1. Regionalisera fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar
2. Stoppa den i energiöverenskommelsen planerade nedtrappningen av
fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar, alternativt inför någon form av
naturresursskatt enligt norsk modell.
3. Se över och reformera den kommunala skatteutjämningen så att den speglar
dagens läge och tar bort den orättvisa som idag råder i skattetryck mellan
skogslänen och övriga Sverige

4. Använd åtminstone inledningsvis en del av de medel som med en
regionaliserad fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar återförs till de
kommuner och regioner där vattenkraften utvinns till genomförande av flera av
landsbygdskommitténs förslag till åtgärder
5. Remittera fortsättningsvis alla statliga utredningar som på ett eller annat sätt
rör skogslänen – Norrlandslänen, Dalarna och Värmland – till Föreningen
Sveriges Vattenkraftskommuner och – regioner FSV

Framåtsikt
I föregående års verksamhetsrapport konstaterades att arbetet med
fördelningsmodellen drivits så långt det var möjligt vid den tidpunkten.
Energiöverenskommelsen, som kom kort efter stämmodagarna i Mora, förändrade
inte detta faktum utan underströk snarare att modellen inte var det som måste
prioriteras främst då. Modellen kan i det skick den är användas för det ändamål den
främst kommit till nämligen att visa vad en återföring av vattenkraftsmedel skulle
kunna ge och därmed förhoppningsvis attrahera nya medlemmar. Att vi under
perioden från stämman i Mora till idag tappat två medlemmar känns som ett
misslyckande även om ett par nya verkar knacka på dörren för att komma in.
Inför det kommande arbetsåret känns det som mycket viktigt att arbetet med
medlemsvärvning ytterligare intensifieras. Vi måste bli flera för att få genomslag. För
ytterst är det allra viktigaste att föreningen får beslutsfattarna att lyssna och att
därefter fatta de beslut som ska bädda för en återföring av vattenkraftsmedel.
Kommunikationsplanen måste fyllas med åtgärder som ger genomslag hos
presumtiva medlemmar och beslutsfattare. Föreningen har i många år arbetat med
de medel som medlems- och serviceavgifterna årligen ger. Är det nu dags för att ta
någon form av större grepp? Föreningen sitter på en överlikviditet på
storleksordningen en halv miljon kronor. Dessa pengar borde kunna användas, men
då måste de användas för något som verkligen ger genomslag. Vi har länge talat om
vikten av att nå fram till de politiska partiernas ledare, men av någon anledning har vi
inte nått dit. Vi har fortfarande inte övertygat de mest tongivande partierna på
respektive blocksida om vikten av att återföra vattenkraftsmedel för att utveckla vår
landsbygd. Kan vattenkraftsmedel vara ett bidrag till att få igång genomförandet av
landsbygdsutredningens förslag?

Liksom under det gångna året måste informations- och kommunikationsarbetet
intensifieras dels för att föreningen ska få en utökad medlemskrets dels för att
opinionspåverkare och beslutsfattare ska få insikt och förståelse för föreningens
huvudfråga.
Informations- och kommunikationsinsatserna måste riktas mot större kommuner,
ledande personer i de politiska partierna, opinionspåverkare och riksdagsledamöter,
framförallt i skogslänen.
Vidare bör frågan om hur föreningen skulle kunna använda den överlikviditet som
finns snarast tas upp till diskussion så att de medel som ändå står till buds verkligen
kommer till användning på ett sätt som främjar föreningens syfte.
Att sedan var och en ute i sina respektive medlemskommuner ständigt torgför ”vår
fråga” är lika viktigt nu som tidigare så att föreningen inte tappar ytterligare någon av
de medlemmar den har.

Avslutning
Det gångna året har i mycket präglats av konsekvenserna av
energiöverenskommelsen. Föreningens Sundsvallsmöte syftade till att lägga fast
inriktningen framåt och resulterade i en mycket tydlig enighet att det framförallt är en
regionalisering av fastighetsskatten som är det primära för föreningen.
Landsbygdsutredningen har också i mycket kännetecknat året och även om
vattenkraftsfrågorna får anses ha blivit styvmoderligt behandlade i utredningen är det
ändå mycket positivt att det tagits ett samlat grepp som resulterat i ett stort antal
mycket intressanta förslag för landsbygdens utveckling.
Att föreningen under året tappat två medlemmar är utomordentligt tråkigt, men visar
vikten av ett ständigt intensifierat arbete med medlemsvärvning och medlemsvård.
Samtidigt som vi konstaterar detta tackar vi alla medlemskommuner för att de troget
är kvar i föreningen och med engagerade människor arbetar för och stödjer det
viktiga syfte föreningen har.
Avslutningsvis är det glädjande att föreningens arbete under året vid ett flertal
tillfällen uppmärksammats i såväl press, radio som TV. Allt tyder på att föreningens
huvudfråga och landsbygdsfrågorna överhuvudtaget fått ökad uppmärksamhet.
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