
Detta är SmåKom
SmåKom
• främjar samarbete mellan de små kommunerna
• underlättar för de små kommunerna att uppnå 

gemensamma lösningar

• är ett språkrör för de små kommunerna på i  
första hand nationell nivå

Detta gör SmåKom

SmåKom
• samlar de små kommunerna två gånger per år, 

till rikskonferens med stämma samt höstmöte

• sammanträffar några gånger per år med  
riksdagens partier för att diskutera aktuella och  
angelägna frågor som rör de små kommunerna 

• påverkar statliga utredningar som rör våra  
prioriterade områden genom att möta utredare, 
delta i referensgrupper och skriva yttranden, 
som vi också erbjuder medlemmarna

• följer samhällsutvecklingen och informerar  
genom månatliga nyhetsbrev.

Prioriterade frågor

I flera av de små kommunerna råder bostadsbrist 
vilket riskerar att hämma en positiv utveckling. 
Svårigheter att finna finansiering samt höga  
byggkostnader utgör de främsta hindren men även 
alltför detaljerade regelverk är ibland ett hinder.  
SmåKom arbetar sedan flera år med att försöka visa 
på lösningar kring dessa frågor, allt med syfte att 
underlätta byggande på landsbygden. I vissa  
kommuner finns dock även ett bostadsöverskott, 
som behöver hanteras.

Bostadsfrågorna

Nya idéer och lösningar krävs inom finansieringsområ-
det, både vad gäller offentlig verksamhet och privata 
initiativ: 

Finansiering för tillväxt

1. Såväl företag som privatpersoner har svårigheter 
att få krediter på grund av att marknaden ska 
vara styrande. Fristående sparbanker, på de  
platser där de finns etablerade, är sedan lång tid 
ett gott exempel men fler finansiella instrument 
och institutioner behöver utvecklas för  
landsbygden. I både Finland och Norge finns 
goda exempel på hur finansiering kan lösas.

2. SmåKom vill särskilt påtala statens ansvar när nya 
uppgifter läggs på kommunerna. Den så kallade 
finansieringsprincipen ska alltid gälla.

Servicefrågorna för landsbygden
SmåKom arbetar för att offentlig 
och kommersiell service prövas i 
nya former. Småkom förordar en 
grundstruktur i medborgarservicen 
enligt den så kallade Serviceutred-
ningen (Lars Högdahl 2009).  Det 
är förmodligen den allra enklaste 
lösningen för landsbygdens rättmä-
tiga behov av både offentlig och  
kommersiell service. 

Infrastruktur för Sverige
Att vägar och järnvägar underhålls 
och byggs på lika villkor i hela landet är en överlev-
nadsfråga för landsbygden. Förmågan till medfinan-
siering och förskottering får aldrig vara avgörande för 
om infrastruktur byggs och underhålls. 

SmåKom är aktivt i bredbandsfrågan genom att följa 
och påverka aktuella utredningar.  Vi hävdar i alla sam-
manhang att regeringens målsättning för bredband 
bör höjas till minst 100 Mbit/s för alla. SmåKom bedö-
mer att en större andel nationell finansiering krävs för 
att vi ska närma oss målet ( jämför med Finlands mål 
– 100 Mbit/s inom 2 km för alla).  Landsbygdens att-
raktivitet är helt beroende av tillgång till robust digital 
infrastruktur. 

Samarbete för hög kvalitet

Att visa goda exempel på olika samarbetsformer är 
en högt prioriterad uppgift för SmåKom. Samarbete 
är en viktig grund för att säkra de mindre kommu-
nernas kompetens inom olika områden. Samarbete 
måste ses som möjlighet till utveckling av såväl  
verksamheter som personal.  Alla åtgärder som  
underlättar samarbete över kommungränser  
välkomnas av SmåKom. 

Lyckad integration - 
en stor möjlighet för små kommuner

De invandrare och flyktingar som söker sig till 
Sverige innebär goda möjligheter för de mindre 
kommunerna att trygga befolkningsutvecklingen och 
att klara framtidens uppdrag. Även för näringslivets 
framtida rekryteringsbehov innebär migrationen en 

möjlighet. Ett krav är dock 
att de ”nya” svenskarna blir 
delaktiga i vårt samhälle. 

För en lyckad integration 
krävs en god samverkan 
mellan regering, riksdag, 
statliga myndigheter och 
verk samt kommuner och 
landsting. Det är viktigt 
med en rimlig kostnadser-
sättning till kommunerna. 
SmåKom verkar också för 
en bättre samordning på 

departementsnivå när det gäller statens krav på de 
små kommunerna.

Strandskyddsbestämmelserna

är fortfarande aktuella och en översyn av de nya  
bestämmelserna har genomförts under 2013.  
SmåKom ser tyvärr hinder för utvecklingen i små 
kommuner genom att länsstyrelserna tolkar det  
generella regelverket på olika sätt. 

Vi förordar en än större asymmetri med lättnader i  
de områden som har liten, eller saknar, bebyggelse  
i strandområden. 



Frågor under bevakning
1. Offentlig upphandling. SmåKom har medverkat i 
och följt de senaste utredningarna om upphandling. 
Vi är nu med i referensgruppen för ett reviderat   
upphandlingsstöd. Vi ser fram emot de  
förändringar som föreslås i LOU som kommer att 
underlätta upphandlingsförfarandet, inte bara för 
upphandlande kommuner, utan även för små och 
medelstora företags möjlighet att lämna anbud. 
 
2. Polisfrågan. Det är viktigt att medborgarna på 
landsbygden kan känna trygghet. Den viktigaste  
faktorn, som bör få största prioritet, är den  
polisiära närvaron. Den pågående polisutredningen 
slår fast att dagens 21 olika polismyndigheter ska  
bli en gemensam för hela landet. I nästa steg av 
utredningen ska det, bland annat, klargöras på vilket 
sätt en polisiär närvaro i hela landet ska utformas och 
säkras. SmåKom anser att en geografisk dimension 
liksom mål för utryckningstider måste ingå. Polisen 
har också ett trygghetsuppdrag. I nuläget är det för 
få poliser i områden med stora avstånd.

Ett nationellt nätverk
för små kommuner
som vill förändra
SmåKoms styrelse

Ännu inte medlem i SmåKom?
Kontakta SmåKoms sekreterare, kontaktuppgifter 
nedan.

Medlemsavgiften är 5 000 kr per år plus 2 kr  
per invånare. Se karta på hemsidan under flik  
Medlemmar.

Kontakt
Ordförande Peter Lindroth,  
Karlsborgs kommun
0505-44274, 070-5447159
e-post: peter.lindroth@carlsborg.net

Vice ordförande Kerstin Sjöström,  
Nordmalings kommun
0930-51001, 070-6436713
e-post: kerstin.sjostrom@centerpartiet.se

Jan Bohlin, Hagfors kommun
070-5768326
e-post: jan.bohlin@hagfors.se

Eva Johansson, Svenljunga kommun
0325-183 01, 070-227 30 85
e-post: eva.johansson@svenljunga.se

Sven-Åke Draxten, Bräcke kommun
0693-16115, 070-3752230
e-post: sven-ake.draxten@bracke.se

Anders Ljung, Kinda kommun
0494-190 00, 070-5594326
e-post: anders.ljung@kinda.se

Ann-Sofie Alm, Munkedals kommun
0761-785718
ann-sofie.alm@moderat.se

Hilkka Eskelinen, sekreterare
073-70 87 380
e-post: hilkka.eskelinen@smakom.se

www.smakom.se


