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Välkomna som medlemmar, Ockelbo och Åre kommuner!  
Styrelsen antog Ockelbo och Åre kommuner som medlemmar i SmåKom vid styrelsemötet den 
19-20 december. Vi välkomnar våra nya medlemmar som är nummer 65 och 66.  
 
Yttrande om utvärdering av de nya strandskyddsreglerna 
Styrelsen antog också ett yttrande över en rapport från Boverket och Naturvårdsverket, där de 
nya strandskyddsreglerna från 2009 och 201 utvärderats. Enligt styrelsen har inte de syften 
uppnåtts som eftersträvades med regeländringarna;  

- Landsbygdsutveckling har inte gynnats 
- Bebyggelse inom högexploaterade områden har inte begränsats 
- Tillämpningen av regelverket skiljer sig åt mellan länsstyrelserna 
- Det lokala inflytandet har minskat 
- Det har blivit svårare att exploatera stränder i områden med lågt bebyggelsetryck. 

Yttrandet, som skickats till Miljödepartementet, bifogas i sin helhet. Deadline 30 december. 
 
Rikskonferens 23-25 april 2014: Attraktivitet och besöksnäring 
Rikskonferensen i Charlottenberg, Eda kommun, diskuterades på styrelsemötet och planeras ha 
attraktivitet och besöksnäring som ett tema. Även ekonomi med mera står på programmet. 
  
Upphandlingsstödet 
Ordförande Peter Lindroth deltar fortsatt i referensgruppen som behandlar utredningen 
”Upphandlingsstödets framtid”. Vid det senaste mötet diskuterades utformningen av stödet och 
hur all kompetens som nu finns tas till vara när stödet samlas under en myndighet. Den 28 
november fattade regeringen beslut om att Kammarkollegiet, Vinnova och Konkurrensverket ska 
förbereda överföringen av upphandlingsstödet till Konkurrensverket. Målet är att det samlade 
upphandlingsstödet inklusive Miljöstyrningsrådets del ska finnas där senast den 1 juli 2014.   
 
Regional tillväxt och attraktionskraft 
Näringsdepartementet bjöd in till diskussion om Sveriges ingång i EU:s kommande program för 
regional tillväxt och attraktionskraft. SmåKom deltog som en av ett 20-tal organisationer. Vi 
konstaterade att diskussionsunderlaget är ambitiöst och omfattande. Utmaningen är som vanligt 
att få till stånd en konkretisering av begreppen ”Ett starkt näringslivsklimat”, ”En attraktiv 
livsmiljö” och ”Ett dynamiskt samarbetsklimat”.  Ett flertal av SmåKoms prioriterade frågor 
återfanns i underrubrikerna och diskuterades, bland annat service, infrastruktur och integration.  
 
Vi fick också lyssna på forskare från Telemarksforskning i Norge som talade under  
rubriken ”Lokal och regional attraktivitet". Larviks biträdande kommunchef gav en  
beskrivning på kommunnivå. Vi hoppas kunna ha forskarna på rikskonferensen.  
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