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Ett dramatiskt och spännande år för små kommuner på landsbygden 
Under det senaste året fram till idag har det hänt en hel del både i SmåKoms arbete med våra 
prioriterade frågor men främst på den landsbygd vars mindre kommuner utgör SmåKoms 
medlemskommuner och starka bas. Befolkningen minskar i merparten av våra kommuner 
beroende på för låga födelsetal, den unga generationens flytt till högskole-/universitetsorter 
men också ett otillräckligt bostadsbyggande och en försämrad service – i första hand den stat-
liga men också ett minskat antal banker, livsmedelsbutiker och bensinstationer.  
 
Trots detta hade många små kommuner en nettoinflyttning under förra året – kommuner i hela 
landet som exempelvis Boxholm, Ödeshög, Habo, Lessebo, Borgholm, Högsby, Örkelljunga, 
Bengtsfors, Åmål, Eda, Askersund, Malung-Sälen, Rättvik, Ockelbo, Härjedalen, Vilhelmina 
och Arjeplog. Detta tyder ju på att vi också har positiva kvaliteter som vi kanske borde fram-
häva kraftigare när den globala ekonomiska finanskrisen påverkar hela vårt näringsliv. 
 
Till de positiva faktorer som vi borde kunna göra mer av är bl.a. att vi nu får lättare att bygga 
med vattenutsikt i en stor del av landet, våra relativt fördelaktiga bostadspriser, en ökad efter-
frågan efter landsbygdens energiråvaror, vindkraftens snabba utbyggnad, en i stort väl funge-
rande omsorg om barn och äldre människor, en relativt oförstörd och vattenrik naturmiljö, en 
expansiv besöksnäring och så vidare. Här finns uppenbart inget utrymme för att tappa sugen 
inför framtiden. 
 
 
Medlemsutvecklingen 
I mars 2007 var 42 kommuner med i SmåKoms Vänförening och flera har tillkommit sedan 
dess. I slutet av mars 2008 var vi 49 medlemmar och i slutet av mars i år 52 stycken efter det 
att Åsele, Orsa och Laxå blivit nya medlemmar. 
 
 
Prioriterade frågor i gällande verksamhetsplan 
I verksamhetsplanen för det år som gått var följande frågor högst upp på listan utan inbördes 
prioritering: 
 

?? Bostadsfrågorna 
?? Finansieringsfrågorna 
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?? Regeringens landsbygdsstrategi 
?? Skatteutjämningssystemet 
?? Offentlig upphandling 
?? Samarbete kommun-polis 
?? Bensinhandeln 
?? Landsbygdens livsmedelshandel 
?? Strandskyddet 
?? Captivefrågan 
?? Ansvarskommittén 

 
 
Bostadsfrågorna 
SmåKom har arbetat med bostadsfrågorna på landsbygden i många år och gjort en hel del 
analyser av efterfrågans storlek och lokalisering samt finansiering av ett ökat byggande. Un-
der det år som gått har SmåKom via en särskild arbetsgrupp lagt fram ett åttapunktsprogram 
där det främsta syftet är att få igång ett mer omfattande byggande av hyresbostäder i en stor 
del av landet. Köerna till sådana lägenheter har ökat under flera år, även i landsbygdens små 
kommuner.  
 
Den arbetsuppgift som följer av detta program, som diskuterats med företrädare för flera riks-
dagspartier, Hyresgästerna, Sabo m.fl. aktörer, är att i skilda sammanhang försöka påverka 
den konkreta byggprocessen. Bristen på moderna hyreslägenheter på landsbygden kan i fö r-
längningen medföra att befolkningsutvecklingen blir sämre än vad som är möjligt att uppnå 
och att våra småföretag inte får den arbetskraft som behövs. Dessutom behöver i första hand 
ungdomar och äldre personer moderna bostäder i våra tätorter, vilket om det realiserades skul-
le påverka den lokala ekonomin och de små byggföretagen mycket positivt. 
 
Under mars månad 2009 har SmåKoms styrelse uppvaktat Riksdagens Civilutskott i syfte att 
snabbare få igenom våra förslag. En ytterligare påverkan kan ske i samband med att företräda-
re för regeringen medverkar vid vår Rikskonferens i Rättvik i april 2009. 
 
Arbetsgruppen har utgjorts av följande personer: 
SmåKoms ordförande Peter Lindroth har lett arbetet. Övriga deltagare har varit kommunalrå-
den Eva Johansson, Svenljunga kommun, Martin Carling, Dals Eds kommun, Mikael Johans-
son, Kils kommun, Bo Carlén, kommunstaben i Melleruds kommun samt SmåKoms sekrete-
rare Ronny Svensson. 
 
 
Finansieringsfrågorna 
Vi har under det gångna arbetsåret tagit itu med finansieringsfrågorna utifrån två skilda per-
spektiv. Vi har dels arbetat med dem inom ramen för bostadsprogrammet och dels inom ra-
men för samarbetet med sparbanksrörelsen. Ett viktigt krav gäller att få ett statligt garanterat 
kreditgarantisystem för byggande av nya bostäder – främst hyresbostäder – i syfte att få fram 
fler moderna hyreslägenheter till de växande köerna i ett stort antal SmåKom-kommuner. Ef-
ter Lena Bäckers utredning åt BKN i frågan finns det möjligheter att regeringen kommer med 
en proposition under året. Det återstår dock en hel del svårigheter att knäcka eftersom staten 
sannolikt måste ta ett avgörande ansvar för ett garantisystem. 
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Tillsammans med sparbankerna och speciellt Sparbanken Nord har vi under verksamhetsåret 
diskuterat nya byggmodullösningar för att kunna erbjuda inomhusbyggda lägenhetsmoduler 
till våra kommuner. Lindbäcks i Piteå är ett av flera sådana företag som levererar flexibla 
byggsystem till en stor del av kommunerna i Norrbotten, efter Norrlandskusten i övrigt samt i 
Stockholmsregionen. SmåKom har ett samtal igång för att tillsammans med Sparbanken Nord 
och Kommuninvest försöka finna utvecklade lösningar som möjliggör ett smartare och billi-
gare byggande av hyreslägenheter och andra anläggningar i ett integrerat flexibelt byggsystem 
där man kan konvertera exempelvis en skola till ett hyreshus utan stora merkostnader. 
 
Vi diskuterar också med olika kommunledningar om det är möjligt att stärka sparbanksrörel-
sen i kommuner där den inte har några kontor i dagsläget. Sparbankskontor finns idag i cirka 
140 kommuner med drygt 60 lokala sparbanker som ansvariga. 
 
 
Regeringens landsbygdsstrategi 
Regeringen har under mars månad i år presenterat en Landsbygdsstrategi i form av en skrive l-
se till Riksdagen – En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder, Reger-
ingens skrivelse 2008/09:167. SmåKom var ju medlem av den statliga Landsbygdskommittén 
som i november 2006 överlämnade ett förslag till en offensiv landsbygdsstrategi för Sverige. 
Där var samtliga partier överens om förslagen och förväntningarna var stora att man därmed 
kunde komma igång relativt snabbt med en konkret plan för landsbygdens utveckling.  
 
Nu föreligger ett dokument med samma syfte men inte som en proposition utan som en skri-
velse från regeringen till Riksdagen. Det betyder att de resurser och instrument vi redan an-
vänder för att utveckla olika projekt och verksamheter på landsbygden skall brukas även fort-
sättningsvis. Detta betyder i sin tur att SmåKom måste arbeta mer kraftfullt med den verk-
samhetsplan som Vänföreningens medlemmar skall ta ställning till i Rättvik i syfte att ge de 
små kommunerna större chanser att dels klara den ekonomiska pärs som nu är aktuell men 
framförallt kunna utveckla landsbygdens konkurrenskraft.  
 
De områden där det behövs snara insatser och där regeringens strategi inte ger klara besked 
är: 

?? Bostadssektorn 
?? Infrastrukturen 
?? Skatteutjämningen 
?? Bredbandsutbyggnaden 
?? Statlig service 

 
SmåKom har under det år som gått deltagit i skilda processer för att stärka den statliga servi-
cen i våra kommuner. Vi är bl.a. medlemmar i Lars Högdahls serviceutredning dels som del-
tagare i en referensgrupp och dels i en arbetsgrupp för bl.a. den ideella sektorns roll vid nya 
statliga servicekontor/servicecentra. Vi ingår också i en arbetsgrupp som Länsstyrelserna i 
Dalarna och Värmland på regeringens uppdrag driver för att dels skapa lösningar på mack-
problemet i hela landet och dels testa olika konkreta servicelösningar med integrerad offent-
lig, privat och ideell service. I Dalarna arbetar vi också särskilt med att diskutera en lösning 
vad gäller lanthandelns problem med alltför höga inköpspriser och därmed lanthandelns öve r-
levnad. 
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Skatteutjämningen 
Företrädare för SmåKoms styrelse har under året haft kontakt med regeringens skatteutjäm-
ningskommittés ordförande Bengt Germundsson samt sekreterare Björn Sundström för att 
diskutera olika angelägna frågor kring utjämningssystemet de kommande åren. 2011 skall den 
nya utredningen vara klar och under tiden skall SmåKom ha något vi kan kalla en ”skuggut-
redning” där styrelsen tillsammans med kunniga medarbetare från våra medlemskommuner i 
mer systematisk form följer och kontinuerligt försöker påverka den nya utredningens verklig-
hetsbeskrivningar och senare detaljerade förslag. Ulf Wetterbergs utredningsförslag i hans Del 
II blev aldrig föremål för en proposition. Enbart Del I, som i första hand gynnade större 
kommuner, genomfördes via ett beslut i Riksdagen. Dessa frågor har SmåKom under samtliga 
verksamhetsår haft högt upp på sin agenda. 
 
 
Offentlig upphandling 
Den offentliga upphandlingen omgärdas av flera problem som svårigheter för små företag att 
konkurrera om offentliga inköp, osäkerhet i kommunerna om hur man formulerar kvalitets-
kraven i anbudshandlingarna, problem med att stora leverantörer under upphandlingsperioden 
ofta ändrar prisbild och utbud etc. I Dalarna pågår ett projekt med att utveckla den offentliga 
upphandlingsprocessen enligt LOU som Länsstyrelsen håller i tillsammans med ett partne r-
skap där bl.a. SmåKom är en drivande aktör. Syftet är dels att underlätta för småföretag att 
delta, underlätta för närproducenter att klara kraven, få fram betydligt färre och mer miljövän-
liga transporter samt underlätta för lanthandeln att få mer gynnsamma inköp samtidigt med att 
man samdistribuerar butiksvaror ihop med kommunernas leveranser. 
 
Projektet finns redan i stora delar i drift i medlemskommuner som Smedjebacken och Gagnef 
och med Borlänge som en viktig centralpunkt. Under slutet av 2009 eller början av 2010 
kommer fler medlemskommuner i Dalarna att få ta del av projektets konkreta resultat som vi 
antar är lägre inköpskostnader, bättre miljö, fler småföretagsleverantörer samt en mer konkur-
renskraftig lanthandel. Vi har regelmässiga samtal med Konkurrensverket för att kunna sprida 
våra erfarenheter. 
 
 
Polisfrågorna fortfarande aktuella 
Vårt arbete med att få fler poliser att agera på landsbygden sköter vi numera på två sätt. Det 
ena är att tillsammans med SKL bevaka dessa frågor kontinuerligt via en gemensam referens-
grupp där SKL:s Greta Berg utgör en viktig sammanhållande kraft. Vi träffas två/tre gånger 
per år och utbyter erfarenheter från olika konkreta satsningar i hela landet. Vår andra arbets-
process är att noga följa de pilotkommuner som tillsammans prövar olika konkreta former av 
ett närmare samarbete mellan polisen och kommunledningarna (en modell framtagen av tid i-
gare länspolismästaren Seppo Vuori, numera i RPS). Emmaboda och Arvidsjaur är båda pi-
lotkommuner och vi hoppas få sådana erfarenheter från dessa att vi kan bidra till att stärka 
polisens arbete på även andra håll i landet.  
 
Polisens tuffa ekonomi i ett stort antal län innebär en risk för att polisverksamheten kan kom-
ma att koncentreras ännu mer än idag till ett fåtal stora kommuner. Av bl.a. dessa skäl bör 
SmåKom fortsätta att arbeta för att stärka landsbygdens möjligheter att behålla såväl 
poliskontor som en aktiv polisstyrka. Ett samarbete med olika drivande polischefer i våra 
kommuner har diskuterats som en ny arbetsuppgift det kommande året. 
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Bensinhandeln 
Som ovan påpekats har SmåKom efter ett möte i Kil våren 2008 deltagit i en nationell sats-
ning för att åstadkomma bra alternativa lösningar på mackproblemet när de stora oljebolagen i 
snabb takt drar sig undan. Vi har uppdragit åt Länsbygderådet i Värmland att vara en central 
kraft för att skapa alternativa och hållbara lösningar. Finansieringen av vårt stöd till pilotsats-
ningarna i bl.a. Värmland har vi ordnat via Landsbygdsprogrammet. Detta uppdrag har nu 
även blivit ett regeringsuppdrag via som ovan omtalats Länsstyrelserna i Dalarna och Värm-
land. 
 
Vi arbetar f.n. med att stärka ”värmlandsmodellen” med lokala inköpsföreningar som i höst 
följs upp med nybildade lokala ekonomiska föreningar som själva äger en lokal mack place-
rad ovan jord. Modellen prövas flitigt och framgångsrikt på flera platser i södra Norge. Vi 
kommer under våren 2009 att presentera våra erfarenheter på länskonferenser i hela landet. 
Hitintills är det lanthandlare, verkstadsägare och ägare av privata mackar som ingår i proces-
serna för att rädda och utveckla mackarna på landsbygden. SmåKom uppfattar lösningarna på 
detta problem som mycket viktiga för landsbygdens framtida utveckling. 
 
 
Landsbygdens livsmedelshandel 
Vi har under rubrikerna Regeringens landsbygdsstrategi och Offentlig upphandling sagt en 
del om vad SmåKom gör när det gäller att rädda livsmedelshandeln på landsbygden. De tre 
stora grossistföretagen inom livsmedelssektorn i Sverige – ICA, Axfood och Coop - har en 
marknad på cirka 90 % av totalmarknaden. Deras policy tycks vara att enbart satsa på större 
butiker i de största tätorterna samt på lågprisbutiker i samma områden. Landsbygdshandeln 
har det mycket tufft och den fordrar skilda externa insatser för att överleva. Lanthandeln och 
andra livsmedelsbutiker utanför de större tätorterna har en strategisk roll att fylla för att även 
kunna behålla annan service på landsbygden. 
 
I SmåKom arbetar vi efter flera spår för att stärka landsbygdens livsmedelshandel: 

?? Bevarande av lokala drivmedelsstationer och nyetablering av ekonomiska föreningar 
för att bygga upp nya mackar 

?? Samdistribution för landsbygdens livsmedelsvaror och kommunernas distribution av 
livsmedelsråvaror och andra varor till kommunala anläggningar 

?? Etablering av offentlig och annan privat samt ideell service vid livsmedelsbutikerna 
?? Stöd till lokala grupper som vill skapa helhetslösningar för servicen i våra kommuner 

 
Vi kommer under 2009 och 2010 att rapportera om det som successivt händer i bl.a. Dalarna 
och Värmland för att stimulera andra regioners önskan om nya lösningar. 
 
 
Strandskyddet 
Under våren 2009 kommer regeringen att föreslå Riksdagen att anta ett nytt strandskyddspro-
gram som samtidigt skyddar strandmiljön och stimulerar landsbygdens kommuner att bygga 
med en bättre vattenkontakt än tidigare. I stort sett har SmåKoms 20-åriga arbetet gett hund-
raprocentig återbäring eftersom våra huvudkrav har tillgodosetts – översiktsplan som anger 
intressanta byggområden, skyddad strandremsa för gång- och cykeltrafik, samråd mellan 
kommuner och Länsstyrelse samt slut på Naturvårdsverkets slumpmässiga överklaganden av 
lokala och regionala beslut. Efter 20 års aktivt arbete, där SKL:s kompletterande och ambitiö-
sa insatser de senaste åren varit mycket betydelsefulla, är nu SmåKoms krav på en mer lokalt 
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anpassad strandskyddshantering i stort sett i hamn. Valdemarsviks och Bräcke kommuner 
tillhörde den kommungrupp inom SmåKom som från början var drivande aktörer i processen. 
 
 
Captivefrågan 
SmåKom och dess kommuner ligger bakom bildandet av de små kommunernas eget försäk-
rings-bolag med start 1.1.2008 – Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag. 23 kom-
muner är medlemmar varav den allra största gruppen tillhör Vänföreningens medlemskrets. 
Kommunalrådet Leif Nilsson från Smedjebackens kommun är ordförande och framgångarna 
är redan mycket betydande. De flesta kommunerna har försäkringar i bolaget efter sedvanliga 
offentliga och öppna upphandlingar. Försäkringsbolaget med drygt 40 miljoner i aktiekapital 
har kunnat sänka kommunernas premier med i vissa fall 60 % och i flertalet med cirka 40 %. 
Flera kommuner står nu på kö för att komma med i bolagets försäkringskrets. Succén är 
m.a.o. redan uppnådd! Se i övrigt bolagets hemsida. 
 
 
Ansvarskommitténs arbete 
SmåKoms styrelse följer regelbundet utredningar och samtal kring den framtida samhällsor-
ganisationen antingen det gäller nya större eller bevarade regionstorlekar, ett ökat samarbete 
mellan kommunerna eller frågan om små kommuners överlevnadsförmåga. Vi deltar i debat-
ten med artiklar, konferensmedverkan och som samtalspartners till intresserade kommuner. Vi 
bevakar ständigt via bl.a. olika remissvar på statliga utredningsförslag de små kommunernas 
intressen och engagemang för att kunna utvecklas som små kommuner samtidigt som man i 
större områden förstärker olika former av gemensamma lösningar. Denna vår roll blir som 
styrelsen bedömer det ännu viktigare de kommande åren. 
 
 
Nya frågor på dagordningen 
Nya frågor dyker ständigt upp på dagordningen. Det kan handla om helt nya sakfrågor eller 
nya utmaningar för SmåKom-kommunerna. Det gäller även frågor som vi inte fångat in i vår 
verksamhetsplan eftersom vi i den brukar begränsa oss till 10 viktiga frågor på kort och me-
dellång sikt. Bland frågor som säkert kommer att bli viktigare framöver är de globala ekono-
miska frågorna, vissa EU-frågor om bl.a. strukturomvandlingen av näringslivet i skilda typer 
av regioner och kommuner, miljöfrågorna, samarbetet över gränserna till våra grannländer 
(där bl.a. Krokom och Pajala redan har pågående större projekt) samt frågor om vården och 
den offentliga sektorns inriktning och omfattning.  
 
SmåKoms styrelse har alltid en akut beredskap när nya frågor behöver tas upp till behandling. 
Vi redovisar detta regelmässigt i våra Nyhetsbrev och på hemsidan. 
 
 
Samarbetet med andra organisationer 
Vi har under 2000-talet utökat vårt samarbete med SKL och träffar företrädare för dem i sam-
band med våra styrelsemöten som regelmässigt hålls i SKL:s lokaler av logistiska skäl. Vi 
brukar ha samråd kring viktiga remissfrågor, olika positionspapper, vissa konferenser och 
artiklar i skilda ämnen. Samarbetet har öppnat de flesta dörrar mellan SmåKom och SKL och 
vi är övertygade om att samarbetet är till bådas fördel. 
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Sedan länge samverkar vi även med sparbankerna, Hela Sverige ska leva och Kommuninvest 
där vi i samtliga fall har många gemensamma frågor att diskutera och ofta även att driva till-
sammans. Samarbetet med Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland har under senare år också 
givit oss viktiga erfarenheter, lösningar och resurser. I vissa frågor har vi även haft samarbete 
med LRF, Företagarförbundet, FLF, Sveriges Kreditgarantiförening samt Sabo. Samarbetet 
gäller ofta enskilda regeringsförslag, gemensamma artik lar eller uppvaktningar.  
 
 
Samarbetet med kommuner i andra länder 
Vi har också ett regelbundet kontaktarbete riktat till små kommuner i främst Norge och Fin-
land samt deras organisationer. Tidigare hade vi det även med danska kommuner med besök i 
våra respektive länder. Eftersom kommunreformen i Danmark för en tid sedan enbart ledde 
fram till större kommuner upphörde både de danska småkommunernas egen organisation (Det 
skaeve Danmark) och landsbygdens befolkningsmässigt små kommuner. Kontakterna med 
Finlands små kommuner sker via finska kommunförbundets avdelning för svensktalande små 
kommuner som f.ö. har en mycket läsvärd tidskrift. De norska småkommunerna möter vi i 
första hand via Fjellregionen som ligger i Hedmarks Fylke med Tynset kommun som en sam-
lande aktör. 
 
 
Remissvaren blir allt fler 
Flertalet viktiga departement har ofta SmåKom som remissorgan när viktiga frågor kring 
kommunernas verksamhet aktualiseras. Det är i första hand Näringsdepartementet, Finans-
departementet, Jordbruksdepartementet samt Justitiedepartementet som efterfrågar SmåKoms 
mening i centrala frågor. Bland viktiga remissvar det senaste verksamhetsrådet vill vi nämna 
dessa: 

?? Förköpsfrågor 
?? Bredbandsutbyggnaden på landsbygden 
?? Innovationsfrågornas hantering 
?? Företagsrådgivning till små företag 
?? Statliga servicens framtid på landsbygden 
?? Strandskyddet 
?? Framtida apoteksstruktur 

 
Svaren har publicerats i Nyhetsbreven eller på hemsidan men kan fås via kontakt med Små-
Koms sekretariat. 
 
 
SmåKoms ekonomi 
SmåKoms Vänförening har idag – början av april 2009 – 52 medlemmar och via medlemsav-
gifter har vi fått möjlighet att bättre än tidigare kunna finansiera merparten av styrelsens och 
sekretariatets arbete. Det bekostar även all samverkan med andra aktörer enligt vad som åter-
getts ovan. Vi har tack vare en bättre ekonomi än tidigare kunna utöka våra resor till främst 
medlemmarnas hemmaarenor, Riksdagens partier och grannländernas små kommuner. 
 
 
SmåKoms styrelse, revisorer och valberedning 
Vid förra Rikskonferensen i Borgholm omvaldes enhälligt Peter Lindroth som ordförande 
för kommande verksamhetsår samt ledamöterna Kerstin Sjöström från Nordmalings kom-
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mun, Mi Bringsaas från Krokoms kommun och Christer Aronsson från Essunga kommun. 
Övriga ledamöter i styrelsen valdes 2007 för en period av två år. 
 
Till ordinarie revisorer valdes Elisabeth Yngström Ragunda kommun samt Inga Arnell 
Lindgren från Ydre kommun. Som ersättare valdes Per-Arne Larsson från Boxholms kom-
mun och Rolf Lilja från Krokoms kommun. 
 
Valberedningen fick följande utformning: Torvald Karlsson från Valdemarsviks kommun 
(sammankallande), Agneta lundberg från Skinnskattebergs kommun, Eva Johansson från 
Svenljunga kommun samt Erik Magnusson från Bräcke kommun. 
Karlsborg och Leksand i april 2009 
 
 
 
 
 
 
Peter Lindroth Kerstin Sjöström Calill Ohlson             Christer Aronsson 
Ordf. i SmåKom V. ordf. i SmåKom Ledamot             Ledamot 
 
 
 
 
 
Ewa Engdahl  Leif Nilsson  Mi Bringsaas 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 


