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VERKSAMHETSRAPPORT 2016/2017 
 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bildades vid ett möte i Östersund den 3 
juni 1999. 
 
Föreningen består av 34 medlemskommuner med sammanlagt 473 312 invånare 
den 31 december år 2017. 
 
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, 2010-2017, har produktionen av el från vattenkraften uppgått till i 
genomsnitt knappt 65 TWh/år (=43 % av totala elproduktionen). 
 
År 2017 har elproduktionen varit ungefär 5,0 % högre än 2016 och avrundat uppgått 
till 159 TWh varav drygt 40 % eller 64 TWh från vattenkraften. Den inhemska 
förbrukningen har dock varit i stort sett densamma som 2016 eller 140,1 TWh år 
2017 mot 139,8 TWh år 2016. Nettoexporten har därför ökat från knappt 12 TWh år 
2016 till 19 TWh år 2017. 
 
Vattenkraft     64,0 TWh  40,3 %  
Kärnkraft     63.0          39,6 % 
Vindkraft     17.0 10,7 % 
Övrigt     15,0 9,4 % 
 
Summa producerat   159,0 TWh  
 
Summa inhemsk förbrukning  140,0 TWh 
 
Nettoexport     19,0 TWh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medlemmar 
 
De 34 medlemskommunerna kommer 
från länen enligt följande: 
 
Norrbotten 4 
Västerbotten 5 
Västernorrland 2 
Jämtland 7 
Gävleborg 4 
Dalarna 8 
Värmland 3 
Halland 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalet invånare i medlemskommunerna uppgår 2017-12-31 till 473 312. 
  
Hedemora och Norsjö kommuner har under året tyvärr lämnat föreningen. Glädjande 
nog har dock en kommun tillkommit som medlem under året, nämligen Åsele 
kommun. 
 
 
 
 

De 34 medlemskommunerna 
är följande: 

Arjeplog, Boden, Gällivare, 
Övertorneå, Malå, Norsjö, 
Robertsfors, Storuman, 
Vilhelmina, Åsele, Sollefteå, 
Ånge, Berg, Härjedalen, 
Krokom, Ragunda, Strömsund, 
Åre, Östersund, Bollnäs, 
Ljusdal, Ovanåker, Söderhamn, 
Avesta, Malung-Sälen, Mora, 
Orsa, Rättvik, Säter, Vansbro, 
Älvdalen, Hagfors, Sunne 
Torsby och Laholm. 
 



Styrelsen 
 
Styrelsen består av 15 ledamöter och 14 ersättare. Under år 2017/2018 har styrelsen 
bestått av följande ledamöter och ersättare: 
 
Ordinarie:    Ersättare 
Ordförande 
Ingvar Persson (m), Bollnäs   - 
 
Norrbotten 
Tomas Vedestig (öfa), Övertorneå (nyval)  Sten-Åke Nilsson (c) Arjeplog 
Henrik Ölvebro (mp), Gällivare (ny ord)  Kenneth Backgård (ns), Boden, (nyval som ers) 
 
Västerbotten 
Kicki Fredriksson (s), Storuman 2e v ordf Veronika Håkansson (m), Storuman 
Arne Hellsten (ml), Malå (nyval) Roland Gustavsson (kd), Storuman (nyval) 
 
Västernorrland 
Kjell-Åke Sjöström (v), Sollefteå  Anders Bergman (vi), Sollefteå  
Kerstin Svensson (m), Sollefteå Jan Gullmark (c), Ånge 
 
Jämtland 
Håkan Larsson (c), Krokom   Kholod Mahmood (s), Östersund (nyval) 
Lennart Skoog (s), Ragunda,  Bosse Svensson (c), Östersund (nyval) 
 
Gävleborg 
Björn Mårtensson (s), Ljusdal, 1e v ordf Jan Lundstedt (c), Söderhamn (nyval) 
Björn Mårtensson (c), Ovanåker  Fredrik Skoglund (s), Bollnäs (nyval) 
 
Dalarna 
Anders Rosell (s), Orsa   Kurt Podgorski (s), Malung 
Gunilla Berglund (c), Avesta   Kjell Tenn (c), Älvdalen 
 
Värmland 
Jan Bohlin (s), Hagfors   Ola Persson (c), Sunne 
Alf Larsson (c), Torsby   Ann-Sofi Ronacher (s), Hagfors 

Representanter från sex av de åtta partierna i riksdagen och fyra lokala finns 
företrädda i styrelsen. 
 
Styrelsens möten 2017/2018 
 
Styrelsen har haft sju sammanträden mellan stämman i maj 2017 och 
stämman i maj 2018. Sex av mötena har skett per telefon. Det fysiska mötet har ägt 
rum i Stockholm den 5 december 2017. Sistnämnda styrelsemöte ingick som en del i 
ett tvådagarsmöte, lunch till lunch, i Stockholm, 5-6 december 2018. Första dagen 
ägnades förutom åt styrelsemötet åt träffar med representanter för 
systerföreningarna Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF) och Hela 
Sverige Ska Leva (HSSL) samt åt en föredragning av riksdagsledamoten Kristina 
Yngwe om det som pågick till följd av landsbygdsutredningens betänkande. Andra 
dagen genomfördes med två seminarier i riksdagshuset. Föredragande vid 
seminarierna var föreningens ordförande Ingvar Persson, ordföranden i HSSL, 
Staffan Nilsson, kommunstyrelsens i Ragunda ordförande, Jonas Andersson, vd för 
Fortum Sverige AB, Toni Kekkinen, ordföranden i IEF, Karin Malmfjord samt 
ordföranden i Norrlandsförbundet, Kenneth Nilshem. De båda seminarierna riktade 
sig främst till ledamöter och ersättare i riksdagens skatteutskott, men även till andra 
av riksdagens ledamöter. Seminarierna hade samma innehåll och hölls två gånger 
för olika grupper av ledamöter. Deltagarantalet sammanlagt vid båda seminarierna 
blev cirka tjugo ledamöter, vilket jämfört med tidigare liknande seminarier får anses 
vara ett mycket bra deltagande. Seminarierna ersatte i viss mån ett planerat 



tvådagarsmöte i Ragunda som föreningen tillsammans med Ragunda kommun bjöd 
in samma målgrupp till i september månad. Antalet anmälda till dessa mötesdagar 
blev dock så lågt att mötet fick ställas in. 
 
 
 
Bokslut för år 2017  
 
Kostnaderna har uppgått till 322 tkr, vilka inte helt täcks av medlems- och 
serviceavgifterna utan medför ett underskott på cirka 21 tkr. Den på stämman i maj 
2017 antagna budgeten medger dock ett underskott på cirka 40 tkr, varför 
underskottet, 21 tkr, väl ryms inom det av stämman medgivna. 
 
Skattemyndigheten har från år 2014 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 medförde att föreningen inte behövde 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 år 
2015. När möjligheten till upp- och nedskrivning av skulden försvunnit går en förlust 
som år 2016 direkt mot det egna kapitalet. Detta medför att föreningen fått 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 har nu skett i årets bokslut så att det egna kapitalet därmed 
återigen är positivt.  
 
Detaljer redovisas i årsbokslutet. 

 

Den löpande administrationen 

De administrativa rutiner som arbetats upp ett par år med Bollnäs kommuns 
ekonomikontor som ekonomihandläggare avslutades i och med utgången av år 2016. 
Nytt avtal för ekonomihanteringen träffades inför år 2017 med Företagsservice i 
Bollnäs AB, vars innehavare Ewa Eriksson Westin från och med första januari år 
2017 sköter föreningens ekonomihantering. 

Ordföranden och sekreteraren har enligt det nya avtalet tillsammans med Ewa 
Eriksson Westin arbetat fram nya rutiner för ekonomihanteringen.  

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.  



Aktiviteter och bevakningsfrågor 2017/2018 
 
En händelse som ser ut som en tanke – Samma dag som föreningen höll sin 
årsstämma i Torsby, den 17 maj 2017, fattade riksdagen beslut i enlighet med den så 
kallade energiöverenskommelsen. Detta innebär utom annat att från och med den 1 
januari 2017 till och med den 1 januari 2020 sänks fastighetsskatten på 
vattenkraftsanläggningarna stegvis årligen med 0,5 eller 0,6 % från 2,8 % ned till 0,5 
%. Beslutet var väntat och föreningen hade redan halvåret innan vid mötet i 
Sundsvall enats om att trots den kraftiga sänkningen, som i praktiken innebär en 
sänkning från drygt fem miljarder kronor till ungefär en miljard kronor, hålla fast vid 
inriktningen att skatten ifråga 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.  
 
Föreningen har i olika sammanhang under det år som gått från föregående stämma 
fört ut sina beräkningar, som visar att befolkningen i de sju skogslänen i 
primärkommunal- och landstingsskatt betalar ungefär sju (7 mdr) miljarder kronor 
mera per år än motsvarande befolkning genomsnittligt i övriga riket. Hur en 
kompensation för detta ska se ut utöver en regionalisering av fastighetsskatten på 
kraftanläggningar, har under året inte preciserats av föreningen. Elskatten ligger nära 
till hands att titta på, men det kan finnas andra områden och någon precisering av 
kraven har som skrivs ovan inte skett. 
 
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. Såväl ordföranden som 
sekreteraren har under året haft ett flertal kontakter med IEFs representanter. Tyvärr 
har det av olika skäl inte vare sig i år eller år 2017 lyckats att få till gemensamma 
stämmodagar med IEF. Representanter för såväl IEF som HSSL träffade dock FSVs 
styrelse den 5 och 6 december i Stockholm och även Norrlandsförbundets 
representanter medverkade vid seminarierna i Riksdagshuset den 6 december. Även 
om det inte lyckats att få till gemensamma stämmodagar i år och föregående år har 
dock viljan att få till det inte saknats och ett flertal samtal fördes innan beslut togs i 
respektive förening. Föreningarna har dock denna gång tvingats prioritera utifrån 
andra krav, men inför nästa år ser förutsättningarna till gemensamma dagar mycket 
lovande ut. 
 
B. Eftersom föreningens primära krav är en regionalisering av fastighetsskatten på 
vattenkraftsanläggningar måste en mycket viktig grupp att nå med föreningens 
information vara ledamöter och suppleanter i riksdagens skatteutskott. Av det skälet 
och på inrådan av skatteutskottets ordförande, Per Åsling, bjöd föreningen in 
ledamöter och suppleanter i skatteutskottet samt riksdagsledamöterna från Jämtland 
och Västernorrland och ytterligare några politiker till en lunch till lunchträff i 
september 2017 i Ragunda. Avsikten var att på ort och ställe visa på och informera 
om de skadeverkningar vattenkraften åsamkat en kommun som Ragunda. Tyvärr 
blev gensvaret från de inbjudna så svagt att det med så få deltagare blev omöjligt att 
genomföra den tänkta aktiviteten, som därför fick ställas in.  
 



C. För att i någon mån komma igen och kompensera för den inställda aktiviteten i 
Ragunda bjöd föreningen istället, som nämnts ovan, in skatteutskottets ledamöter 
och suppleanter och riksdagsledamöterna från skogslänen och från 
landsbygdsnätverket till två seminariepass i riksdagshuset den 6 december. 
Föredragande och annat från den träffen har beskrivits ovan under rubriken 
”styrelsemöten 2017/2018”. Träffen får anses ha blivit lyckad med gott om deltagare 
och ett tydligt engagemang, där mycket ändå tydde på att budskapet som framfördes 
gick fram till åhörarna. 
 
D. Träffar med samtliga kommuners kommunstyrelseordförande, 
oppositionsrepresentanter samt ledande regionpolitiker 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 
2016. Den typen av möten har inte fullföljts under 2017 i övriga län. Istället har 
framförallt ordförandes resor inriktats på enstaka kommuner som visat intresse för 
medlemskap och dessutom på lite större kommuner, som skulle kunna vara tänkbara 
att få med i föreningen. Här har ledande politiker i såväl Sundsvall som Gävle 
besökts och informerats om föreningens inriktning och verksamhet. Skulle några av 
de större kommunerna bli medlemmar torde detta ha strategisk betydelse för 
föreningen. Presentationerna av inriktning och verksamhet för de övriga 
länens/regionernas regionledningar och ledande politiker från respektive läns 
kommuner har inte på något sätt övergivits, men har under detta år fått stå tillbaka. 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. Andre vice ordföranden har vid möten träffat representanter för Arvidsjaurs, 
Jokkmokks och Gällivare kommuner samt har i mitten av maj en inplanerad 
föredragning för kommunfullmäktige i Åsele. Hon ska även representera föreningen 
vid Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. Förste vice ordföranden representerar 
föreningen vid inlandskommunernas stämma i Sveg. 
 
E. Ordföranden deltog och representerade FSV i augusti 2017 i vår norska 
motsvarighets, Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), årsmöte och 
fyrtioårsjubileum i Tromsö.  
 
F. Under året har fattats beslut om att ta fram en ny informationsfolder som 
föreningen i olika sammanhang kan ha att dela ut till intresserade. Framställningen 
av foldern pågår när detta skrivs och den ska förhoppningsvis, om allt går enligt 
planerna, vara färdig att presenteras vid stämmodagarna. 
 
G. Efter stämman i Torsby har föreningen tappat en medlem, Norsjö kommun. 
Kommunen har sedan länge aviserat tveksamhet till sitt medlemskap. Kontakter och 
träffar som genomförts för att få kommunen att stanna har inte hjälpt. Under våren 
2017 har kommunen fattat beslut om utträde vilket beviljats vid FSVs styrelses möte i 
juni. Även Hedemora kommun har formellt gått ur föreningen 2017, men detta var 
aviserat sedan tidigare och framgick av föregående års verksamhetsrapport.  
 
H. Som tidigare framgått har glädjande nog Åsele kommun i juni 2017 fattat beslut 
om att gå in i föreningen, vilket föreningsstyrelsen beviljat vid sitt 
septembersammanträde. 
 
I Föreningen har under året fått in artiklar under ett par omgångar i lokalpress på 
flera håll i skogslänen. Även i rikstäckande Altinget, som är det som idag motsvarar 



den nedlagda publikationen Riksdag & Departement, har föreningen fått in en 
debattartikel som uppenbarligen väckt intresse. Det främsta budskapet i årets artiklar 
har handlat om det faktum att de cirka 1,7 miljoner människorna som bor i de sju 
skogslänen i primärkommunal- och landstingsskatt betalar ungefär sju miljarder 
kronor (7 mdr) mera än motsvarande befolkning genomsnittligt i riket. 
 
J. Informationsfrågorna är viktiga för att föreningens budskap ska få spridning. Den 
under vintern 2016 av föreningen med hjälp av en konsult framtagna 
kommunikationsplanen har vid ett möte i november 2017 uppdaterats och vid en 
detaljerad genomgång vid styrelsemötet i december ytterligare bearbetats med nya 
åtgärder och därmed nya uppdrag.  
 
K. Under verksamhetsperioden har en av ersättarna i styrelsen, Fredrik Skoglund, 
haft i uppdrag att undersöka alternativa sätt att genomföra föreningens telefonmöten. 
Slutsatsen av genomlysningen har blivit att styrelsemöten även i fortsättningen ska 
ske som traditionella telefonmöten. 
 
L. På uppmaning från stämman behandlade styrelsen vid sitt konstituerande 
sammanträde frågan om adjungering av ledamot från Laholms kommun som idag 
inte har någon representant i styrelsen. Efter diskussion i styrelsen beslutades att de 
kommuner som inte har representation med ordinarie eller ersättare i styrelsen ska 
ges möjlighet att utse observatörer, vilka tillställs kallelserna till styrelsemötena. 
Dessa observatörer äger rätt att delta vid mötena, men inte med beslutanderätt. 
Laholm, Åre, Berg, Vilhelmina och Åsele kommuner har hittills hörsammat inbjudan 
och utsett observatörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fördelningsmodell m m 
 
Under några års tid har vid flera olika tillfällen förts diskussioner om hur föreningens 
krav ska formuleras. 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 2015 tagit fram ett förslag till 
fördelningsmodell. Vid stämman beslutades att föreningen skulle arbeta för en 
regionalisering av fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningarna. Detta medförde 
att modellen behövde omarbetas. I enlighet därmed 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 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, vilken beskrivits ovan och som nu är beslutad. 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. 
 
Under det gångna året har inte någon bearbetning av modellen skett. Bedömningen 
har varit att modellen kan fortsätta fungera som ett exempel på hur en fördelning 
skulle kunna ske, men att det är alltför många förutsättningar som måste läggas fast 
innan det är meningsfullt att driva detaljarbetet med modellen längre. 
 
 
Motioner och proposition om frågor som rör föreningens verksamhet 
 
I floden av motioner och propositioner till riksdagen kan noteras några som direkt 
handlar om sådant som föreningen arbetar med. 

Motion 2017/18:1515 ingiven av Lars Beckman (m) handlar om att vattenkraften 
spelar en avgörande roll för hela Sveriges elförsörjning och att det norr om Dalälven 
finns stora naturtillgångar som kommer hela Sverige till del. Enligt motionären vore 
det önskvärt att en större del av dessa naturtillgångar och resurser kunde stanna i 
Norrland. Motionären gör jämförelser med Norge och för vidare ett resonemang om 
att staten som ägare av Vattenfall bör placera dess huvudkontor i Norrland. Vidare 
förs ett resonemang om ytterligare statliga företags utlokalisering från Stockholm. 



Motion 2017/18:1497 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 2017/18:4106 ingiven av Lars Hjälmered m fl (M, C, L och KD). Motionen är 
allianspartiernas motion med anledning av regeringens proposition 2017/18:179 En 
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. Se 
direkt nedan och nedan under nästa avsnitt. 

 
Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett 
Sverige som håller ihop. I propositionen lämnar regeringen förslag till en 
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I propositionen föreslås det 
övergripande målet för den sammanhållna landsbygdspolitiken vara en livskraftig 
landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd 
som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet (se även avsnittet nedan).  
 
Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande ”För Sveriges 
landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” 
SOU 2017:1 och propositionen 2017/18: 179 En sammanhållen politik för 
Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop 
 
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 den 21 
mars 2017, tillsammans med 290 andra organisationer och ett okänt antal 
privatpersoner, svarat på remissen. 

Regeringen har med anledning av utredningen 2018-03-19 till riksdagen ingivit 
ovannämnd proposition 2017/18:179. I propositionen presenteras tre delmål som ska 
integrera de tre dimensionerna av hållbar utveckling och ligga i linje med Agenda 
2030. Enligt propen ska en sammanhållen landsbygdspolitik vara till sin karaktär 
sektorsövergripande och täcka in många samhällssektorer och därmed beröra 
många olika sakområden. 

Med denna proposition vill regeringen lägga fast den långsiktiga inriktningen för 
landsbygdspolitiken och skriver att inriktningen och målen ska ses som en plattform 
utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 
utformas.  

Det första delmålet bör vara följande. 

Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och 
sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna 
bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi. 

Det andra delmålet bör vara följande. 



Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en 
cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av 
naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls. 

Det tredje delmålet bör vara följande. 

Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna. 

Med anledning av propositionen 2017/18:179 har allianspartierna 2018-04-11 ingivit 
en motion 2017/18:4106, där motionärerna preciserar hur man vill se riksdagen 
besluta med anledning av propositionen. 

Såväl proposition som motion är omfattande dokument som det leder för långt att 
ytterligare redovisa här, men som finns tillgängliga på riksdagens hemsida, 
www.riksdagen.se. 

 

Framåtsikt 
 

Inför det kommande arbetsåret känns det som mycket viktigt att arbetet med 
medlemsvärvning har fortsatt hög prioritet. 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 som nu uppdaterats och fyllts med åtgärder måste 
genomföras och förhoppningsvis ge genomslag hos presumtiva medlemmar och 
beslutsfattare. Redan föregående år konstaterades att föreningen i många år arbetat 
med de medel som medlems- och serviceavgifterna årligen ger. Frågan om det var 
dags för att ta någon form av större grepp ställdes. Frågan har under året inte fått 
något svar. Försöket att få skatteutskottets ledamöter och suppleanter att på ort och 
ställe i en vattenkraftskommun studera verkningarna av vattenkraftens utbyggnad 
och utvinning misslyckades. Inbjudna politiker kunde eller ville inte hörsamma 
inbjudan, så arrangemanget i Ragunda fick ställas in. 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. Till seminarierna i riksdagshuset 
kom dock ett flertal ledamöter även från de partier som hittills inte på något sätt 
uttalat stöd för vår sak och det måste anses som ett framsteg. Hur kan föreningen 
bearbeta detta intresse vidare? Det är valår och möjligheter att ta detta tillvara bör 
även fortsatt diskuteras. Kan vi nå ända fram till partiledarna?  

Liksom under det gångna året måste informations- och kommunikationsarbetet vara 
intensivt dels för att föreningen ska få en utökad medlemskrets dels för att 
opinionspåverkare och beslutsfattare ska få insikt och förståelse för föreningens 
huvudfråga. 

http://www.riksdagen.se/


Informations- och kommunikationsinsatserna bör fortsatt 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 återigen 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 efter stämman inleddes med försöket att locka skatteutskottet till 
Ragunda, vilket misslyckades. Däremot måste seminariedagen i riksdagshuset i 
december anses lyckad såtillvida att ett förhållandevis stort antal riksdagsledamöter 
kom och deltog och även att flera av dem kom från partier som vi dittills inte sett som 
partier som ställer upp för återföring av vattenkraftsmedel till de kommuner och 
regioner där vattenkraften utvinns. Landsbygdsfrågorna har under hela året varit på 
agendan i olika sammanhang och de av föreningen i media publicerade inläggen har 
uppenbart väckt intresse och gensvar. Givetvis har landsbygdsutredningen och nu 
propositionen starkt bidraget till den förhållandevis livliga landsbygdsdebatten, som 
ur olika aspekter pågått under en stor del av året i media. Men förhoppningsvis 
handlar det också om en uppvaknad insikt om att landsbygden inte kan ställas åt 
sidan om hela landet ska leva. Vi har ju till och med från vissa tunga företrädare för 
storstadsintressen fått uttalanden som skönjer en insikt om landsbygdens betydelse 
för att storstadsområdena överhuvudtaget ska fungera. Även statsministern har i 
samband med propositionen varit tydlig i den frågan, även om man kan fundera på 
om storstadsbornas behov av rekreation på landsbygden borde vara det mest 
framhållna argumentet i sammanhanget. 
 
Att föreningen under året tappat två medlemmar är utomordentligt tråkigt, men visar 
vikten av ett ständigt intensifierat arbete med medlemsvärvning och medlemsvård. 
Att en medlem, Åsele, tillkommit känns hoppfullt och verkligen behövligt. 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. 
 
 
För Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 

Bollnäs i april 2018 
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