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Riksdagens partier uppvaktades 
Den 6-7 november var det dags för SmåKoms arbetsutskott och sekreterare att träffa sex av 
riksdagens åtta partier. På dagordningens stod servicefrågor, finansiering, ekonomi, skolan och 
bredband. Vi förde givande samtal med sammanlagt ett 30-tal riksdagsledamöter, utöver våra 
frågor också om integration, bostäder och framtidens kommuner.   
 
Många kom till SmåKoms höstmöte 
Det var fullsatt på Elite Palace Hotel i Stockholm. När SmåKoms höstmöte gick av stapeln. Ett 
60-tal deltagare från 35 kommuner deltog och engagerade sig i frågorna. Efter överläggningar 
fastställdes verksamhetsplanen. Integration är en nytillkommen fråga och strandskyddet lyftes 
upp från bevakning till prioritetsfråga. Dokumentation finns också på vår hemsida. 
 
En ny kommunallag 
Utredaren Johan Höök redovisade utredningens hittillsvarande arbete. Han tog upp frågor som 
det kommunala huvudmannaskapet, speciallagstiftningar, kommunens organisation med mera. 
SmåKoms ordförande och sekreterare ska träffa utredaren med stab i februari 2014 igen.  
 
Polisfrågan 
Greta Berg från SKL belyste höstmötesdeltagarna om polisens nya organisation, som träder i 
kraft den 1 januari 2015. Vi ser fram emot en effektiv polisorganisation som samarbetar med 
kommunerna. Målet är bland annat fler poliser ”på marken” och färre chefsnivåer. Höstmötet 
antog också ett uttalande i polisfrågan.  Synpunkter kan lämnas: greta.berg@skl.se.  
Nyhetsbrev:  prenumerera på http://polissamordningen.se/nyhetsbrev. 
 
Egna frågor 
Mötet antog efter givande diskussion verksamhetsplan och budget för 2014. Styrelsen fick vidare 
i uppdrag att bedöma eventuella åtgärder med anledning av Miljöstyrningsrådets tilltänkta 
införlivning i det kommande samlade upphandlingsstödet.  
 
Ekonomi och utjämningssystem 
Statssekreterare Erik Thedéen informerade om rikets ekonomi, budgetpropositionen samt det 
nya kommunala utjämningssystemet, som för övrigt beslutades i riskdagen den 27 november.  
 
Strandskydd 
En översyn av de nya strandskyddsreglerna har gjorts av Naturvårdsverket och Boverket. 
Rapporten redovisades på höstmötet av de båda projektledarna, Hanna Olin Petersson och Björn 
Pettersson. Diskussionens vågor gick höga, och SmåKom kommer att lämna ett yttrande över 
rapporten.  
 
Styrelsen möts i Stockholm den 19-20 december   
 


