
Vad är Småkom

SMÅKOM träffas minst en gång per år på en 
rikskonferens, som cirkulerar mellan några orter och 
hotell med kapacitet att hysa alla deltagare och 
gäster. Som regel är det kommunernas ledande 
politiker och tjänstemän som träffas på de nationella 
konferenserna. Våren 2009 hölls jubileums-
konferensen (20 år efter organisationens bildande) i 
Rättvik i Dalarna och våren 2010 arrangerades 
Rikskonferensen på Hotell Bohusgården i Uddevalla. 
Våren 2011 var vi åter i Rättvik på Hotell 
Lerdalshöjden. År 2012 kommer vi att vara på en ny 
plats i södra Sverige. På Rikskonferenserna bjuder vi 
in gäster från såväl offentliga som privata och ideella 
organisationer. Forskare och författare samsas med 
exempelvis utredare, kommunalråd, bankchefer, 
riksdagsledamöter och statsråd.

De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige - 
ytmässigt tillhör denna kommungrupp de största 
kommunerna vi har - har sedan 1989 samverkat i ett 
nationellt nätverk - SMÅKOM - för att bättre hävda 
sina intressen i relation till de största kommunerna 
och framförallt mot statens olika maktcentra som 
ämbetsverk, regering och riksdag.

Varje år har vi också endagarsträffar i som regel 
Stockholm då vi behandlar ett specialämne. I februari 
2011 arrangerades som exempel en sparbanks-
konferens  i huvudstaden. SmåKoms Vänförening har 
sin årliga Föreningsstämma i samband med 
rikskonferensen på våren samt ett höstmöte under 
som regel två dagar i slutet av november månad.

Årliga Rikskonferenser

SmåKoms prioriterade frågor
De frågor SMÅKOM drivit mest aktivt under åren är:

Vi har i samma program slagit fast att den kommun-
ala självstyrelsen måste stärkas för demokratins skull 
och att staten måste minska sin alltför omfattande 
flora av detaljregler för kommunernas arbete. Dessa 
synpunkter driver vi mycket konsekvent i skilda 
utredningar och i vårt arbete riktat mot Sveriges 
Riksdag. 

SMÅKOM har efter hand aktiverat sitt eget 
utredningsarbete i syfte att skapa ett bredare 
kunskapsunderlag i viktiga frågor. Småföretagens 
finansieringsbehov, polisverk-
samhetens utformning på 
landsbygden, turismen samt 
strandskyddsfrågan är exempel 
på sådana utredningar. Vi ver-
kar för en kraftfull utveckling 
av hela landet och har i vårt 
eget aktuella landsbygdsprogram bl a uppmärk-
sammat behovet av större investeringar i infrastruktur 
på landsbygden. 

Utredningsarbete

Samarbete på alla nivåer
SmåKom arbetar en hel del tillsammans med Sverig-

es Kommuner och Landsting 
(SKL) med vilka vi gör gemen-
samma uppvaktningar, arrange-
rar konferenser, genomför vissa 
utredningar och utbyter viktig 
information. Vi har också ett 
brett kontaktnät i Sveriges Riks-
dag och genomför regelbundna 
träffar med ledamöter från 
riksdagspartierna. På nordisk 
nivå har vi en samverkan med 

små kommuner i främst Finland och Norge. Under 
2011 kommer samarbetet att  utökas.

Drygt 110 kommuner med cirka 11.000 invånare eller 
mindre,  (även lite större kommuner kan ansöka om 
att få vara med) - deltar i nätverket 
som är en frivillig samverkan 
mellan komm-uner från Pajala 
och Jokkmokk i norr till Perstorp 
och Örkelljunga i söder. Samtliga 
kommuner är medlemmar i 
Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL. SmåKoms 
sekretariat finns i Dalarna men 
kan komma att flyttas under 2011.

Ett nationellt nätverk
för små kommuner
som vill förändra

Ett nationellt nätverk
för små kommuner
som vill förändra

De regionala fördelnings- och utvecklingsfrågorna.

Utformningen av skatteutjämningssystemet
kommunerna emellan.

Den statliga regionala utvecklingspolitiken.

Krav på utvecklad offentlig upphandling där lokala
småföretag får rättvisa villkor.

Byggandet i gles miljö samt strandskyddsfrågan.

Landsortsregionernas krav på en bra offentlig
service - apotek, post, och inte minst krav på
en aktiv och ständigt närvarande polisverksamhet
i alla kommuner på landsbygden.

En kraftfull upprustning av IT-nätet samt vägar och
järnvägar på landsbygden.

Bank- och försäkringsfrågorna.

Resultaten av våra ansträngningar publiceras bl a på 
vår hemsida www.smakom.se. Bankfrågan är och 
har under de senaste åren varit extra aktuell eftersom 

stora banker kraftigt minskat 
kreditgivningen till småför-
etag och hushåll över hela 
landet. Detta medför bl a att 
småföretagen på landsbygden 
får svårare att utvecklas gen-
om att deras lån blir dyrare än 

i större städer eller helt uteblir. Vi arbetar aktivt 
tillsammans med de små sparbankerna för att skapa 
nya och bättre lokala finansieringslösningar.
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