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FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV
PROTOKOLL
från styrelsemöte den 26 augusti 2015, telefonmöte
Närvarande:
Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande
Anders Rosell, Orsa, ledamot (närv fr o m § 6)
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Lennart Skog, Ragunda, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Roland Boman, Jokkmokk, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Roland Gustavsson, Storuman, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, 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 Ola Persson till att justera protokollet.

§3

Dagordning.
Beskrivning: Punkten nästa möte läggs till som punkt 10 a i dagordningen.
Styrelsen beslutar
att med tillägg av ovannämnd punkt 10 a godkänna dagordningen

§4

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

§5

Ekonomisk rapport
Beskrivning: Rapport om det ekonomiska läget har sänts ut. Sekreteraren
föredrar och kommenterar rapporten, bilaga 1.

1

2

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna.

§6

Fördelningsmodellen
Beskrivning: Stämmans beslut om att skattebasen inte ska vara statlig innebär
omfattande förändringar av förutsättningarna för utformning av
fördelningsmodell. Det modellförslag som tidigare tagits fram måste sannolikt
överges. En modell byggd på regional eller kommunal skattebas ger inte
möjlighet till den omfördelning som tänkts i den framtagna modellen. Ett tungt
motiv till omfördelningen har varit att alla kommuner i de sju skogslänen ska få
någon del av ”kakan” eftersom det allra flesta på något sätt är berörda även
om de inte har kraftverk och dammar inom sina gränser. Alla skulle därmed
också sannolikt vara beredda att ställa sig bakom våra krav. Det motiv som
främst framförts till att skattebasen inte ska vara statlig har varit att staten inte
i ett trängt budgetläge enkelt ska kunna hålla eventuella medel inne.
Sistnämnda motiv uppfylls om en modell enligt stämmobeslutet kan skapas
medan det blir mycket svårt att uppfylla motivet att alla ska få del av ”kakan”
om skattebasen regionaliseras och uteslutet om den kommunaliseras.
Styrelsen diskuterar frågan och ett stort antal inlägg görs varvid många
aspekter på frågan lyfts fram. Bland annat trycks det på vikten av att styrelsen
kan komma fram till en modell om vilken enighet kan råda. Vidare framhålls att
det nu krävs ett ordentligt omtag för att få fram en fungerande modell. De två
mötesdagar som under några år hållits i Stockholm på bland annat
riksdagshuset bör i år i stället användas för att brett belysa förutsättningarna
för en fungerande modell och diskussioner för att få fram en modell. Skatteoch annan expertis bör engageras.
Styrelsen beslutar
att mötesdagarna den 17-18 november, från lunch till lunch, används för att
samla ledamöter, ersättare och adjungerad, och viss expertis för att arbeta
med förutsättningar och förslag till fördelningsmodell. Mötesdagarna bör hållas
i närheten av Arlanda så att så många som möjligt ges möjlighet att delta.

§7

Verksamhetsplan
Beskrivning: Vid stämman beslutades om en verksamhetsplan för årets arbete.
En aktiverad medlemsvärvning kan naturligtvis drivas redan nu. Det blir dock
svårt att arbeta med värvning utan användbar fördelningsmodell, som
åtminstone antyder vilka konsekvenserna blir för respektive kommun.
Uppfattningen att det är viktigt att prioritera arbetet med fördelningsmodellen
innan medlemsvärvningen aktiveras finner stöd i den diskussion som förs.
Styrelsen beslutar
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att punkten 1, om fullföljd av fördelningsmodellen, i verksamhetsplanen
prioriteras under första halvåret, varför punkterna 2 och 3, om information och
medlemsvärvning, ges mindre prioritet och får avvakta till efter årsskiftet.
§8

Disponering av novembermötet
Beskrivning: Frågan har diskuterats vid mötet, § 6.
Styrelsen beslutar
att föreningen i år avstår från möte i riksdagshuset och i stället har ett fysiskt
möte motsvarande dagar, 17-18 november, med inbjudna gäster/experter.

§9

Meddelanden
1 Hela Sverige Ska Leva (HSSL) har inbjudit till medlemsmöte i Stockholm den
27 augusti. Mötet ska handla främst om prioriteringar inför år 2016.
Sekreteraren deltar.
2 Ordföranden har nyligen varit i Norge och deltagit i årsmötesdagarna i vår
systerförening där, Landssamanslutninga av Vasskraftskommunar, LVK. Han
lämnar en kort rapport från mötesdagarna.

§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 10 a

Nästa möte
Nästa möte är enligt tidigare taget beslut den 9 oktober 2015 klockan 08.00,
telefonmöte.

§ 11

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet
Bollnäs 2015-08-26
Anders Wikström
Sekreterare

Ingvar Persson
ordförande

Justeras:
Sunne den

/

2015

Ola Persson
Det noteras att Telia denna dag hade problem som gjorde att deltagare ”åkte
ur” mötet i slutet av sammanträdet. För flera, men inte alla, gick det att komma
tillbaka in i mötet. Telia har beklagat och efterskänkt hela kostnaden för mötet
3

4

samt lämnat ytterligare kompensation genom att inte debitera presidiets
telefonmöte veckan före styrelsemötet.
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