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Vi hoppas på många deltagare till SmåKoms höstmöte! 
Anmälan till höstmötet är ännu öppen på hemsidan. Tid och plats:  
torsdagen den 21 november - fredagen den 22 november lunch-lunch på Elite Palace Hotel, 
Sankt Eriksgatan 115, 113 43 Stockholm. Välkommen med din anmälan snarast via hemsidan: 
www.smakom.se. Där finns också information om program och pris. I detta utskick bifogas 
kallelse och ärendeförteckning. Budget och verksamhetsplan behandlas av styrelsen den  
5 november och finns därefter tillgängliga för medlemmarna hos sekreteraren. Till dags dato har 
40 deltagare från 22 kommuner anmält sig. 
 
Effektivare bredbandsstöd: möte med utredarna 
SmåKoms sekreterare träffade den 16 oktober de två sekreterarna i utredningen ”Effektivare 
bredbansstöd”, Maria Aun och Susanna Mattsson. Samtalet rörde delbetänkandet och  
SmåKoms synpunkter, i sammanfattning:  

• SmåKom instämmer i regeringens analys i årets budgetproposition om att det ska finnas 
”god tillgång till bredband i hela landet”. 

• SmåKom efterfrågar en proaktiv politik från statsmakterna, med ett erbjudande om 
bredband till alla – utan att efterfrågan behöver uttryckas. 

• Områden där utbyggnad inte kan ske på marknadsmässiga grunder snarast definieras och 
åtgärdas med ekonomiskt stöd av det offentliga.  

• Floran av stöd, som kan variera i olika delar av landet och där regelverket tolkas olika  
av landets länsstyrelser, behöver reformeras i grunden.  

• SmåKom betonar vikten av att de områden där marknaden inte är intresserad av att 
erbjuda bredband definieras och att offentligt stöd lämnas i dessa områden.  

• Fler finansiella instrument är nödvändiga för att förebygga ekonomiska problem under 
utbyggnaden. Förutsättningarna för stöd måste vara tydliga och utan retroaktivitet.  

• På sikt är investeringar i bredband alltid till samhällsekonomisk nytta.  
 
SmåKoms yttrande skickas till Näringsdepartementet den 31 oktober.  
 
SKL startar nätverk för mindre kommuner  
SmåKoms ordförande deltog i slutet av månaden på ett möte på SKL med mindre kommuner 
som målgrupp. Ett 40-tal kommuner var inbjudna och av dem hade cirka 15 hörsammat 
inbjudan. Nätverket kommer att träffas igen efter jul. 
 
Kalendarium för resten av hösten 
5 november  Styrelsemöte  
6-7 november Möten med riksdagens partier 
21-22 november Höstmöte  
19-20 december Styrelsemöte   


