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Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bildades vid ett möte i Östersund den 3
juni 1999.
Föreningen består av 34 medlemskommuner med sammanlagt 473 347 invånare
den 31 december år 2018. Antalet invånare i samma kommuner har från den 31
december 2017 ökat med endast 35.
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, 2010-2018, har produktionen av el från vattenkraften uppgått till i
genomsnitt cirka 64 TWh/år (=40-45 % av totala elproduktionen).
År 2018 har elproduktionen varit ungefär densamma som år 2017 och avrundat
uppgått till 158 TWh (159 TWh 2017) varav drygt 38 % eller 60 TWh från
vattenkraften. Den inhemska förbrukningen har dock varit i stort sett densamma som
2017 eller 141 TWh år 2018 mot 140 TWh år 2017. Nettoexporten har minskat från
19 TWh år 2017 till 17 TWh år 2018.
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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

De 34 medlemskommunerna är följande:
Arjeplog, Boden, Gällivare, Övertorneå, Malå, 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.
Antalet invånare i medlemskommunerna uppgår 2018-12-31 till 473 347.
Övertorneå kommun har vid årsskiftet 2018/2019 tyvärr lämnat föreningen.

Styrelsen
Styrelsen består av 15 ledamöter och 14 ersättare. Under år 2018/2019 har styrelsen
bestått av följande ledamöter och ersättare:
Ordinarie:
Ordförande
Ingvar Persson (m), Bollnäs

Ersättare
-

Norrbotten
Tomas Vedestig (öfa), Övertorneå
Stefan Ovrell (mp) Gällivare (nyv)

Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog
Kenneth Backgård (ns), Boden

Västerbotten
Kicki Fredriksson (s), Storuman, 2e v ordf
Arne Hellsten (ml), Malå

Veronika Håkansson (m), Storuman
Roland Gustavsson (kd), Storuman

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

Linus Källgren (vi), Sollefteå, (nyval)
Jan Gullmark (c), Ånge

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

Kholod Mahmood (s), Östersund
Bosse Svensson (c), Östersund

Gävleborg
Björn Mårtensson (s), Ljusdal, 1e vice ordf Jan Lundstedt (c), Söderhamn
Björn Mårtensson (c), Ovanåker
Fredrik Skoglund (s), 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 och fyra lokala partier finns
företrädda i styrelsen.

Styrelsens möten 2018/2019
Styrelsen har haft åtta sammanträden mellan stämman i maj 2018 och
stämman i maj 2019. Sex av mötena har skett per telefon. Det fysiska mötet har ägt
rum i Stockholm den 27 november 2018. Sistnämnda styrelsemöte ingick som en del
i ett tvådagarsmöte, lunch till lunch, i Stockholm, 27-28 november 2018. Första
dagen ägnades förutom åt styrelsemötet åt träffar med representant för projektet
Riksfallet och för systerföreningen Hela Sverige Ska Leva (HSSL). Andra dagen
genomfördes med två seminarier i riksdagshuset. Föredragande vid seminarierna var
föreningens ordförande Ingvar Persson, vd för Fortum Sverige AB, Toni Kekkinen, vd
för Inlandsbanan AB, Peter Ekholm, vice ordföranden i IEF, Per Andes Westhed
samt vice ordföranden i Norrlandsförbundet, Gunnar Olsson. De båda seminarierna
riktade sig främst till ledamöter och ersättare i riksdagens skatteutskott, men även till
andra av riksdagens ledamöter. Inbjudan gick ut till samtliga riksdagsledamöter.
Seminarierna hade samma innehåll och hölls två gånger för olika grupper av
ledamöter. Deltagarantalet sammanlagt vid båda seminarierna blev knappt tjugo
ledamöter, vilket jämfört med tidigare liknande seminarier får anses vara ett bra
deltagande. År 2017 var deltagarantalet visserligen något flera, men vid tidigare
liknande seminarier färre.

Bokslut för år 2018
Kostnaderna har uppgått till 297 tkr och täcks av medlems- och serviceavgifterna
med en marginal som ger ett överskott på cirka 15 tkr. Den på stämman i maj 2018
antagna budgeten medger dock ett underskott på cirka 40 tkr, varför överskottet, 15
tkr, får anses vara ett bra resultat. Resultatet medför dock ingen skatt eftersom
överskottet kan kvittas mot tidigare underskott.
Enligt tidigare praxis har verksamhetsberättelsen inte vävts in i bokslutshandlingen
utan endast redovisats i den separata verksamhetsrapporten. Revisorerna har
noterat detta, men enbart konstaterat att bokslutet fortsättningsvis även bör innehålla
en del med verksamhetsberättelse.
Detaljer redovisas i årsbokslutet.

Den löpande administrationen
De administrativa rutiner som föregående år arbetades upp med Företagsservice i
Bollnäs AB, innehavare Ewa Eriksson Westin, har 2018 hanterats på samma sätt
under 2018.
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 i huvudsak skötts av Håkan Larsson.
I likhet med föregående år har presidiet av geografiska skäl hållit sina möten så att
andre vice ordföranden och även förste vice ordföranden deltagit per telefon.

Aktiviteter och bevakningsfrågor 2018/2019
Närmast nedan redovisas ett axplock av det gångna årets beslut, aktiviteter,
bevakningsfrågor m m.
1 Den folder som togs fram inför stämman i Söderhamn fick strykande åtgång, men
fortfarande finns nog ett par hundra exemplar kvar och ytterligare exemplar kan
enkelt tas fram.
2 Styrelsen har vid flera tillfällen under året diskuterat hanteringen av det uppdrag
som gavs av stämman i Söderhamn om att presentera en budget som visar hur man
på sikt kan bedriva en verksamhet som inte går med underskott. Diskussionerna har
så småningom landat i att föreningens ekonomi inte är att betrakta som annat än i
balans och att presidiet till styrelsens aprilsammanträde ska presentera en handlings/verksamhetsplan för det kommande året och eventuellt längre period. Planen ska ha
en ambitionsnivå som ligger inom nuvarande medlemsintäkters ram.
3 Riksfallet. En privatperson, Ole Settergren, presenterade under sommaren 2018 en
idé först för ordföranden och sekreteraren och efter behandling i styrelsen för hela
styrelsen vid novembermötet i Stockholm. Idén gick ut på att man, för att försköna
stadsbilden invid riksdagshuset, skulle bygga ett par meter högt vattenfall längs
strandlinjen sydväst om riksdagshuset. Idén hade tagits fram av en grupp
stadsmiljöintresserade privatpersoner. Gruppen önskade dock någon form av
organisation som stod bakom och förde fram idén och vände sig då till FSV med
bland annat motivet att fallet skulle vara en ständig påminnelse om vattenkraftens
betydelse för Sverige till de många beslutsfattare som rör sig i området. Projektet
skulle finansieras främst genom privata donationer och inte kosta FSV något.
Styrelsen beslutade dock efter föredragningen att vänligt tacka nej till erbjudandet om
att vara den organisation som skulle stå bakom projektet.
4 Föreningens andre vice ordförande, Kicki Fredriksson, deltog i årets
Landsbygdsriksdag. Denna hölls i år i Örnsköldsvik och är Hela Sverige Ska Levas
årsstämma. Landsbygdsriksdag hålls vartannat år. Vid landsbygdsriksdagen
deklarerade miljöpartiet att man ställer sig positiv till att medel från
naturresursutvinningen stannar kvar i de bygder där de utvinns. Kicki hade bland
annat kontakt med ett par mycket intresserade journalister samt ett par forskarelever
från Umeå som hade idéer om forskningsprojekt, vilket dock i nuläget är okänt om
det blivit något mera av. Kicki såg även till att förse statsminister Stefan Löfven med
föreningens fördelningsmodell.
5 Ordföranden Ingvar Persson deltog den 25 augusti 2018 som talare vid föreningen
Landstormens med flera manifestation på Mynttorget i Stockholm.
6 Styrelsen tog vid sitt möte i september beslut om ändring i ett beslut från april 2017
om arvodering vid styrelseledamöters informationer till egna och andra
fullmäktigeförsamlingar. Tidigare beslutsformulering kunde medföra risk för dubbel
arvodering. Med det nya beslutet bedöms den risken eliminerad.

7 Sekreteraren och förste vice ordföranden deltog i oktober i ett möte i Stockholm på
Inlandskommunernas Ekonomiska Förenings initiativ med i övrigt deltagande av Hela
Sverige Ska Leva, Inlandsbanan AB (IBAB), Norrlandsförbundet, Småkom och
föreningen Landstormen. Mötet syftade till att de deltagande organisationerna skulle
nå ett närmare samarbete och kunna på stötta varandra när någon behöver driva
någon speciell fråga. Beslutet vid mötet blev att som ett första pilotprojekt arbeta
gemensamt för ett beslut om upprustning av Inlandsbanan. Som ett resultat av det
bjöd FSV in IBAB att delta med en föredragning vid föreningens seminarier i
riksdagen den 28 november.
8 Ingvar Persson formulerade i augusti en debattartikel som i mycket överensstämde
med det tal han höll vid manifestationen på Mynttorget. Artikeln publicerades i flera
av lokaltidningarna i skogslänen, i tidningen Land och i Norrlandsförbundets tidning
Norrsken. Artikeln väckte en hel del uppmärksamhet och handlade om hur landet
dras isär och särskilt om hur skogslänens befolkning årligen, primär- och
landstingskommunalt, skattar ungefär sju miljarder kronor mera än om de skulle
skatta som genomsnittet i övriga riket.
9 Håkan Larsson fick under hösten in en insändare/debattartikel i Östersunds Posten
om ”att det är dags att vi lär oss av norsk distriktspolitik”.
10 Kicki Fredriksson insändare i Västerbottens Folkblad…….
11 Regionstyrelsens i Stockholm ordförande, Irene Svenonius, gick i februari 2019 ut
i en artikel om hur Stockholm måste bidra till övriga Sverige via utjämningssystemet.
Håkan Larsson bemötte Svenonius i en debattartikel som fördes in i Aftonbladet.
12 Flera regioner har under året visat intresse för att pröva frågan om medlemskap.
Ordföranden och Håkan Larsson har haft kontakter med såväl region
Jämtland/Härjedalen som region Norrbotten. Båda dessa regioner har fått material
från föreningen för att ha underlag för sina prövningar. När detta skrivs, april 2019,
har ännu inga beslut kommit.
13 Ingvar Persson besökte i mars 2019 ett regionmöte i Värmland och fick i mera än
en timme informera om föreningens verksamhet, diskutera och svara på frågor inför
ett sextiotal politiker. Inte heller från Värmland har något beslut kommit i april 2019.
14 Ordföranden och förste vice ordföranden hade under hösten 2018 en hel del
kontakter med presumtiva medlemskommuner bland annat ett par större kommuner.
Det då stundande valet gjorde dock det svårt att få någon att ta ställning och driva
medlemsfrågan i sina respektive kommuner. Efter valet har politiken varit mycket
upptagen med att formera sig. Förhoppningsvis blir det enklare att få fram positiva
ställningstaganden ett icke valår.
14 En debattartikel av Ingvar Persson rubricerad ”Landsbygden kan inte vara
08:ornas kassako” var den 2 april införd under Debatt i Aftonbladets nätupplaga.
Artikeln pekade bland annat på det faktum att skogslänens befolkning skattar ungefär
11 miljarder kronor årligen mer än den skulle göra om de skattade enligt den
genomsnittliga primär- och landstingsskatten i Stockholms län kommuner. Artikeln
har även gått ut till lokaltidningarna i skogslänen och Halland samt även till Land,
Altinget och Dagens Samhälle.
15 Föreningen har under året inte fått något medlemstillskott, men vid årsskiftet
2018/2019 lämnade Övertorneå kommun föreningen. Motivet angavs vara att

kommunen sett över alla de åtaganden som man inte var tvingade att delta i och
kommit fram till att lämna fyra åtaganden varav FSV tyvärr var ett. Ordföranden hade
efter beslutet samtal med representant för kommunen, men utträdet var redan ett
faktum. Styrelsen tackade i sitt beslut Övertorneå för den tid kommunen varit medlem
och önskade välkommen åter till föreningen om förhållandena skulle förändras.
16 Under året har planering för årets stämma i Östersund pågått sedan hösten 2018.
Planeringen har hela tiden skett i samråd med Inlandskommunerna genom Staffan
Bond, som i sin tur skött det mesta av samråden med Inlandsbanan AB. Jämfört med
att ensam planera för en stämma är det givetvis något mera komplicerat att planera
när tre organisationer ska stämmas av så att alla upplever att man får ut något riktigt
bra av arrangemanget. Med ett nu relativt blandat program och exempelvis en
programpunkt där landsbygdsministern deltar känns det dock som alla är nöjda med
planeringen för stämmodagarna.

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 inom
de sju skogslänen och till skogslänsregionerna.
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 kommande lägre skattenivåerna.
Under det gångna året har inte någon bearbetning av modellen skett. Den har dock
efterfrågats i några fall av andra organisationer och enskilda politiker. Vidare har den

som framgått ovan även kommit fram till statsministern även om vi inte med säkerhet
kan veta om han tagit del av den.

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.
I motion 2018/19:811 framhåller Jörgen Berglund (M) att värdeströmmarna från
vattenkraften nu går till Stockholm för att sedan till en del återföras i form av s.k.
regionalpolitiskt stöd, vilket enligt motionären inte är acceptabelt utan endast bidrar
till synen på vattenkraftskommunerna som bidragstagare. Det behövs därför en
översyn av hur vattenkraftskommunerna i Sverige kan få del av det värde som
vattenkraftsproduktionen genererar i form av koncessions-avgifter och
koncessionskraft.
I motion 2018/19:2164 anför Saila Quicklund (M) att det är viktigt att påpeka att
vattenkraftskommunerna i hög grad bidrar till välfärden i vårt land och att det
nuvarande systemet bidrar till synen på dessa kommuner som bidragstagare. Mot
denna bakgrund behöver en översyn genomföras av hur medel från
vattenkraftsproduktionen kan komma de kommuner och regioner till del där
produktionen sker.
I motion 2018/19:2177 föreslår Saila Quicklund (M) en översyn av möjligheten att låta
fastighetsskatten på vindkraftsanläggningar tillfalla kommunerna där anläggningarna
finns. Motionären anför att kommunerna på detta sätt skulle få del av vindkraftens
värde utan att det påverkar kostnaderna för vindkraftsetableringen.

I kommittémotion 2018/19:2698 yrkande 5 anför Per Åsling m.fl. (C) att det går att
använda skattepolitiken som ett tillväxtredskap för hela landet genom att
regionalisera fler delar av den statliga fastighetsskatten för att stärka den regionala
beslutsnivån och regionernas möjligheter att föra en tillväxtfrämjande politik utifrån
sina egna förutsättningar. Vid en större översyn av skattesystemet föreslår
motionärerna att man utreder frågan om hur skatteintäkter från fastighetsskatten på
vind- och vattenkraftverk kan regionaliseras.
I motion 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) anför
motionärerna att landsbygden inte får del av de värden och vinster som skapas där.
Därför föreslår motionärerna att berörda kommuner och regioner ska få behålla en
rättmätig del av vind- och vattenkraftens värden.
I motion 2018/19:2487 anför Per Åsling (C) att skattepolitiken kan användas som ett
tillväxtredskap för hela landet genom att flera delar av den statliga fastighetsskatten
regionaliseras för att stärka den regionala beslutnivån och regionens möjligheter att
föra en tillväxtfrämjande politik utifrån egna förutsättningar. Motionären föreslår därför
att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser
ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas.
I partimotion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 12 föreslås att
möjligheten att återföra fastighetsskatten från vind- och vattenkraft till de kommuner
där den produceras ska utredas. Motionärerna anför bl.a. att det krävs ett ökat folkligt
stöd för omställningen av energisektorn till enbart förnybar energi. Detta skulle enligt
motionen kunna åstadkommas genom en återföring av fastighetsskatten från vindoch vattenkraft.
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
I november 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att göra en
översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting (dir. 2016:91
och dir. 2018:43). Utredaren skulle överväga om större samhällsförändringar som
påverkar kostnaderna för kommuner och landsting i tillräcklig grad fångas upp av det
befintliga systemet. Utredaren skulle också analysera om det fanns möjligheter att
förenkla utjämningen.
Kostnadsutjämningsutredningen lämnade sitt slutbetänkande den 1 oktober 2018
(SOU 2018:74). Utredningen konstaterar bl.a. att dagens kostnadsutjämning i
huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och
glesbygdens villkor. Regeringen skickade ut Kostnads-utjämningsutredningens
betänkande på remiss den 8 februari 2019 till 338 instanser, bl.a. till samtliga
kommuner och landsting. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet
senast den 17 maj 2019.

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.
Ärendet beskrevs i förra årets Verksamhetsrapport. Efter det har ärendet beretts i
Riksdagens näringsutskott 2018-04-26 och Näringsutskottet har avgivit betänkandet
2017/18:NU19. Detta har behandlats och beslutats i kammaren 2018-06-07.
En mycket omfattande mängd information finns 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 vattenkraftsmedel stannar kvar där kraften
utvinns.
Föreningen sitter på en överlikviditet på storleksordningen en halv miljon kronor. Det
finns fortfarande inget ställningstagande till om dessa pengar ska användas för
någon form av aktiva åtgärder. Diskussionerna under året om föreningens ekonomi
har inte lett framåt i den frågan. Att föreningens ekonomi är i ordning och att
medlems- och serviceavgifterna räcker till i stort sett nuvarande aktiviteter har
konstaterats. De aktiviteter som bedöms kunna genomföras har av presidiet listats i
ett dokument, Handlingsplan/Verksamhetsplan, som behandlas i styrelsen vid dess
aprilsammanträde 2019.
Informations- och kommunikationsinsatserna bör fortsatt riktas mot större kommuner,
regionerna, ledande personer i de politiska partierna, opinionspåverkare och
riksdagsledamöter framförallt i skogslänen.
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
Under det gångna året har debatten om hur vårt land dras isär varit förhållandevis
livlig. Föreningen har uppenbart bidragit till detta genom debattartiklar där de stora
skillnaderna i beskattning mellan skogslänen och övriga Sverige och mellan
skogslänen och Stockholmsområdet lyfts fram.

Förhoppningsvis ska de påvisade ojämnheterna i förutsättningar mellan landsbygd
och storstad leda till politiska beslut som på sikt vänder utvecklingen i annan riktning.
Det klart ökade intresse för föreningens verksamhet som kunnat märkas, framförallt
från några av skogslänens regioner, är mycket positivt och skulle om det leder till
medlemskap för ett antal större aktörer stärka föreningen och öka dess
genomslagskraft.
En titt på motionerna i riksdagen visar också att det nu är flera än tidigare av
riksdagens partier som motionerar om att vattenkraftsmedel ska stanna i de bygder
där kraften utvinns.
Att Övertorneå lämnat föreningen är naturligtvis beklagligt och skälet är
uppenbarligen att kommuner av detta slag är så pressade ekonomiskt att det trots
den relativt ringa kostnad det medför att vara medlem så anser man sig inte ha råd.
Föreningen firar i år sitt tjugoårsjubileum. Ett beklagligt faktum är det att de tjugo
årens enträgna arbete ännu inte burit frukt i form av konkreta beslut som medfört att
medel från vattenkraftsutvinningen stannar kvar i våra bygder. Ett annat faktum är
dock att ”droppen urholkar stenen”. Det är därför av största vikt att föreningen inte
ger upp utan istället växer sig starkare, för det är ingen tvekan om att en viss
urholkning av stenen kan vi definitivt se.

För Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
Bollnäs i april 2019

Ingvar Persson

Anders Wikström
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