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Fortsatt förtroende för ordförande och styrelse på stämman 
SmåKoms stämma och konferens i Charlottenberg den 23-25 april samlade drygt 80 deltagare 
från ett 40-tal kommuner. Peter Lindroth från Karlsborgs kommun omvaldes till ordförande  
för ett år. Jan Bohlin, Hagfors kommun, Eva Johansson, Svenljunga kommun och Anders 
Ljung, Kinda kommun, omvaldes till ledamöter i styrelsen. Sven-Åke Draxten, Bräcke 
kommun, Kerstin Sjöström, Nordmalings kommun och Ann-Sofie Alm, Munkedals kommun 
har ett års mandattid kvar.  Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Kerstin Sjöström till vice 
ordförande. Arbetsutskott utgör ordförande, vice ordförande och ledamoten Ann-Sofie Alm.  
Programmet handlade om attraktionskraft och besöksnäring. Fredagen ägnades åt ekonomi. 
Presentationer från konferensen finns på hemsidan:  
http://www.smakom.se/rikskonferens-2014/ 
 
Uttalande: Attraktionskraftens byggstenar 
Rikskonferensens deltagare antog ett uttalande med förslag om förbättringar inom offentlig 
service, bostads- och företagsfinansiering, uppluckrade strandskyddsregler och minskad 
administrativ börda. Hela uttalandet kan läsas via länken nedan:  
http://www.smakom.se/wp-content/uploads/2014/04/Uttalande-slutligt-25-april-2014.pdf 
 
Riksdagsbesök i april  
I början av april besökte SmåKoms arbetsutskott och sekreterare riksdagens partier. Vi  
förde samtal med sammanlagt 35 ledamöter om bostäder, service, och landsbygdsprogram  
och strandskydd. Läs mera om våra samtal på hemsidan:  
http://www.smakom.se/samtal-med-35-riksdagsledamoter/ 

Proposition om vissa lättnader i strandskyddet 
Regeringen överlämnade den 3 april en proposition till riksdagen om vissa lättnader i 
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Länsstyrelserna föreslås möjlighet att upphäva 
strandskyddet vid sjöar om högst en hektars storlek och vattendrag om ca två meters bredd.  
SmåKom välkomnar förslaget men konstaterar att det även fortsättningsvis blir staten som 
beslutar om eventuella undantag. I propositionen nämns att ”SmåKom har bl a anfört att 
kommunerna bör få ett större inflytande över beslutanderätten”.  Tyvärr har man inte tagit 
fasta på detta i propositionens förslag. 

Vårens fortsatta verksamhet i SmåKom 

Möte med utredningen om stöd till kommersiell service i maj. Vi diskuterar 
utredningsdirektiv med mera med utredaren Catharina Håkansson-Boman. 
Styrelsemöte den 22-23 maj i Stockholm. 
Dag om strandskydd med Strandskyddsdelegationen i juni. 

SmåKoms kontor flyttar 1 maj 
Ny adress: SmåKom, Soldatängsvägen 12, 546 30 Karlsborg.  


