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SmåKoms nyhetsbrev   2014-01-31 
Januari 2014 
SmåKoms stämma den 23 april: nominera och motionera!  
Anmälan till stämma och rikskonferensen öppnas inom kort på hemsidan: www.smakom.se. 
Programplanering pågår under temat Attraktionskraft och besöksnäring.  
Valberedingen efterfrågar nomineringar till styrelsen, där ordförande samt tre ledamöter är 
aktuella för omval eller nyval. Kontakta valberedningens sammankallande Johanna Söderberg, 
Eda kommun: johanna.soderberg@eda.se.  
Motioner till stämman ska ha inkommit till sekretariatet senast onsdagen den 12 mars.  
23-25 april lunch-lunch Charlottenberg, Eda kommun är tid och plats.  
 
Yttrande över ändringar i drivmedelslagen 
I förslag till ändring av drivmedelslagen föreslås en höjning från 1 000 till 1 500 m3 i försäljning 
för skyldighet att tillhandahålla alternativa drivmedel. Småkom är positiv till detta, som bedöms 
kunna bidra till små mackars överlevnad. Även dispenser föreslås bli mera generösa. Däremot är 
förslaget om möjlighet för centrala myndigheter att ta ut avgifter belastande för de små 
företagarna. SmåKoms yttrande finns på hemsidan under kategori Yttranden.  
 
Strandskydd: Debatt och delegation  
Under mellandagarna publicerade SmåKom en debattartikel om strandskyddets hämmande effekt 
på utvecklingen på landsbygden. Artikeln uppmärksammades ibland annat  
Västerbottens-Kuriren, Borås tidning, Länstidningen Östersund, Skaraborgs Allehanda och 
Bohusläningen.  
 
SmåKoms ordförande och sekreterare träffade Strandskyddsdelegationens ledning den 23 januari. 
Strandskyddsdelegationen efterfrågar nu kommunal kompetens till arbetsgrupper inom områdena 
Tillämpning, Tillsyn och Tillväxt. Det finns även en referenspanel, dit man välkomnar företrädare 
som har kunskap om strandskydd inklusive plan- och bygglagen. Läs mera på SmåKoms 
hemsida: http://www.smakom.se/strandskyddsdelegationen-efterlyser-kunskap/ 
 
EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik 
SmåKoms ordförande och sekreterare träffade också företrädare för utredningen om 
bostadspolitik enligt rubrik. Samtalet handlade om kommunernas uppfattningar av hinder för att  
kunna bygga nya bostäder. Utredningen pågår till och med maj 2015.  

 
Attraktionskraft Sverige: Kultur, kreativitet, service – blogga! 
Vid näringsdepartementets möte talade Vinnova om förutsättningar för kreativa organisationer. 
Umeå kommuns kommunchef talade om stadens tillväxt och väg till EU:s kulturhuvudstad 2014.   
 
Regeringen har den 23 januari beslutat om direktiv för en ny utredning om stöd till kommersiell 
och offentlig service i särskilt utsatta glesbygdsområden, Dir. 2014:4. SmåKom följer 
utredningen. Goda exempel inom service finns och kan spridas via 
http://www.attraktionskraftsverige.se/.   


