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Stämma och rikskonferens: Anmälan öppen till 7 april! 
Ett 40-tal personer som företräder över 20 medlemskommuner har redan anmält sig till stämman 
och rikskonferensen i Charlottenberg, Eda kommun. Kallelse och stämmohandlingar skickades 
den 28 mars till alla medlemskommuner.  
Vi vill gärna möta flera! Välkommen med din anmälan via hemsidan: 
http://www.smakom.se/rikskonferensen/.   
 
Styrelsemöte 20-21 mars 
Vid sitt möte i Stockholm godkände styrelsen årsredovisningen för 2013. Medlemsantalet har 
under året ökat med tre till 66 kommuner.  Vi har besvarat sammanlagt tio utredningar och 
skrivelser som berört våra prioriterade frågor. Samtal har förts i åtta frågor med riksdagens partier 
under årets två möten. Resultaträkningen utvisar ett plus på ca 46 tkr.  
Styrelsen gavs information från SKL inom områdena IT, polisens nya organisation samt arbetet 
med bostadsförsörjningen i hela landet. Dokumentation återfinns på vår hemsida. 
 
Medel till service och bredband i Landsbygdsprogrammet  
EU:s nya programperiod löper 2014-2020. I Sverige avsätts under perioden för 700 miljoner kr 
till kommersiell service och 3,25 miljarder kr till bredband, meddelar regeringskansliet.   
SmåKom delar Jordbruksverkets konstaterande att behovet av bredbandsutbyggnad är mycket 
stort. Satsningen anser SmåKom vara mycket angelägen för att möjliggöra lika förutsättningar för 
samhällsutveckling i hela landet.  

Attraktionskraft Sverige i Karlsborg 
Företrädare från Näringsdepartementet tillika ansvariga för regeringens satsning Attraktionskraft 
Sverige besökte Karlsborg för en intervju med SmåKom, som varit samverkanspart i satsningen. 
Attraktionskraft Sverige har pågått i ett par år och är nu på väg att avrundas. Satsningen har haft 
fem fokusområden: kommersiell service; kultur, fritid och det civila samhället; kulturella och 
kreativa näringar, destinationer och upplevelser; boendemiljöer. 
 
Utöver samtal med SmåKoms ordförande och sekreterare, fick gästerna en presentation av 
Karlsborg. Departementet planerar att sammanfatta arbetet i en idéskrift riktad till regionerna.  
 
Dags för riksdagen! 
Den 2-3 april är det så dags för SmåKoms arbetsutskott att möta riksdagspartierna för samtal 
kring angelägna aktuella frågor, bland annat bostäder och service.  
 
Väl mött i Charlottenberg! 
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