
SmåKom, Tidaholmsvägen 14, 566 31 Habo. 
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 
hilkka.eskelinen@smakom.se   
www.smakom.se Sida 1 
 

 
SmåKoms nyhetsbrev   2013-10-01 
September 2013 
SmåKoms höstmöte den 21-22 november i Stockholm 
Anmälan till höstmötet är nu 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. Programmet bifogas i egen bilaga. Det handlar om 
kommunallagsutredningen, polisens nya organisation, strandskydd, egna frågor och en del annat. 
Utöver det trevlig samvaro. Välkommen med din anmälan senast fredagen den 1 november via 
hemsidan: www.smakom.se. 
 
Postens uppdrag 
Post- och telestyrelsen, PTS, hade sammankallat ett antal intressenter till möte  
den 17 september, då man ser förändringar i förutsättningarna för postdistributionen i Sverige. 
Minskad befolkning och indragna busslinjer nämndes. Ännu finns uppdraget att distribuera post i 
hela landet fem dagar i veckan. Posten och PTS efterlyste samverkan och initiativ av andra, bland 
annat kommunerna.  
SmåKom konstaterar att postdistribution med kringtjänster är Postens uppdrag, och anser vidare 
att det är ett oeftergivligt krav att posten delas ut fem dagar i veckan till alla Sveriges hushåll och 
företag. SmåKom bevakar frågan gentemot regeringen.  
 
Kommunalt och ideellt medskapande - KIM-projektet  
Malin Svanberg, SKL, informerade på styrelsemötet om KIM-projektet, som pågår i fyra år.   
Det handlar om samverkan mellan kommunerna och civilsamhället för att gemensamt tackla 
kommande utmaningar i välfärden. Mera information finns på projektets hemsida: 
www.kimprojektet.se. 
 
Ett samlat upphandlingsstöd 
SmåKoms ordförande deltog den 28 september i ett referensgruppmöte om det nya samlade 
upphandlingsstödet, som föreslås hanteras av Konkurrensverket. SmåKom har i sitt yttrande över 
utredningen förordat en lösning med ett samlat upphandlingsstöd, dock utan att ta ställning till 
vilken myndighet som ska ha ansvaret.  
 
Kommande samtal med riksdagens partier 
Styrelsen har diskuterat frågor att ta upp med våra riksdagspartier, när vi möter dem  
den 6-7 november. Samtalen kommer att handla om budgeten för landsbygden, servicefrågor, 
tillkommande uppgifter för kommunerna som beslutas i riksdag och på centrala myndigheter, 
skolans framtid och bredband 
 
Effektivare bredbandsstöd – delbetänkande 
SmåKom förbereder yttrande över ovanstående delbetänkande med nummer SOU 2013:47.  
Vi kommer att delge vårt förslag till våra medlemmar. Vi mottar gärna också synpunkter från er 
underhand. Yttrandet ska lämnas in senast den 30 oktober. 
 


