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SmåKoms nyhetsbrev   2014-03-03 
För februari 2014 
Besök i riksdagen den 2-3 april 
SmåKoms arbetsutskott besöker riksdagens partier den 2-3 april, och vi planerar att ta upp  
bland annat upp bostadsbristen i hela landet, ensamkommande barn, strandskyddet och service.  
 
Ishotellets chef Kerstin Nilsson öppnar rikskonferensen 
Anmälan till stämma och rikskonferensen öppnas den 3 mars hemsidan: www.smakom.se.  
Där finns också övrig information. Temat Attraktionskraft och besöksnäring belyses från början 
av Kerstin Nilsson, hotellchef på Ishotellet, som öppnar konferensen kl 17 på onsdagen. 
 
Hela torsdagen handlar om attraktionskraft och besöksnäring: Conny Olander från Stiftelsen 
svensk Industridesign, Katrien Vanhaverberke från Arena för tillväxt och Tomas Laurell från 
Visita är några av föreläsarna. Vi får också ta del av Åmåls kommuns centrumutveckling genom 
Marianne Carlsson och Ulrika Abrahamsson, och en eller två besökskommuner exemplifierar.   
  
Konferensens sista dag ägnas åt ekonomi. Vi kommer att informeras om global, nationell, 
kommunal och lokal ekonomi genom Maria Viimne, vice vd på Kommuninvest och  
vd Håkan Nordblad från Westra Wermlands Sparbank, samt några av våra kommuner.  
 
Motioner till stämman ska ha inkommit till sekretariatet senast onsdagen den 12 mars.  
Vi börjar den 23 april kl 15.00 med kaffe och slutar den 25 april kl 12.00 med lunch.  
Konferensen hålls i Charlottenberg, Eda kommun.  Vi hoppas på stor uppslutning!  
Anmälan är öppen den 3 mars till den 7 april.    
 
Möte med utredningen om en ny kommunallag  
SmåKoms ordförande och sekreterare har träffat utredaren Johan Höök med medarbetare för  
att diskutera de tilläggsdirektiv som utredningen fått. Det blir ett nytt möte tidig höst.  
 
Det ska vara ett gott liv för oss som bor här – besök dagarna! 
Seminarier i Kil den 2 april och Åsele den 9 april om forskning och praktik. Se inbjudan. 
 
Debatten om strandskyddet fortsätter 
Efter SmåKoms debattartikel om strandskyddet har även SKL och lokala företrädare agerat i 
frågan. Tyvärr har utrymme inte beretts i Sveriges största tidningar. SmåKom fortsätter arbetet 
med att väcka opinion för lättnader och förenklingar, som vi är övertygade kan komma till stånd 
utan att miljövärden och tillgänglighet för allmänheten riskeras.  
 
Nu växer små kommuner! 
Dagens Samhälle skriver i nummer 8 att några av de kommuner som tidningen tidigare räknat ut, 
under 2013 vänt trenden och ökat sin befolkning. Grattis Härjedalen, Karlsborg, Ljusnarsberg 
och Munkfors! Totalt ökade befolkningen i närmare 30 av SmåKoms kommuner.  


