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Uttalande på SmåKoms rikskonferens 2014 04 25    
 
Attraktionskraftens byggstenar 
Några teman på SmåKoms rikskonferens var i år attraktionskraft och besöksnäring.  
Sveriges till befolkningstalet små kommuner har många företräden: vacker natur, billigt och bra 
boende, korta politiska beslutsvägar, rimlig byråkrati.  
 
Regeringen har i vårbudgeten anvisat medel för stöd till kommersiell service på landsbygden. 
Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 har en total budget på cirka 36,1 miljarder 
kronor. Inom programmet finns, bland annat, medel för utbyggnad av bredband. Även vissa 
lättnader i strandskyddet är på gång.  
Detta är bra satsningar, men vi anser att det finns mer att göra för att stärka landsbygden.  
 
SmåKom vill visa på fyra viktiga byggstenar och hur de kan utvecklas för att öka 
attraktionskraften ytterligare i våra kommuner:  
 

1. För offentlig service av hög klass förslår SmåKom att förslagen i utredningen ”Se 
medborgarna” (Lars Högdahl 2009) genomförs. Förslagen innebär en likartad 
servicestruktur i hela landet med minst ett servicecentrum i varje kommun, där statlig och 
kommunal service samverkar.  
 

2. För bostadsbyggande och företagsutveckling förslår SmåKom finansiella institut 
och instrument som tillhandahåller krediter i de delar av landet där marknaden saknas. 
Våra grannländer har särskilda institut för bostadsfinansiering, Finlands Bostadshypobank 
AB respektive Husbanken i Norge. Företagsfinansiering kan ske med liknande modell. 
 

3. SmåKom föreslår uppluckrade strandskyddsregler för mindre exploaterade 
områden.  Regeringens styrning av länsstyrelserna måste inriktas på att de intentioner 
som finns i nuvarande lagstiftning om strandskyddet tillämpas lika i hela landet. På sikt 
måste en lagändring till som ger kommunerna utökad beslutanderätt över dispenser. Det 
är orimligt med det byggförbud som nu råder i strandnära lägen, oavsett 
exploateringsgrad.  En lagstiftning som kom till för att stränder exploaterades 
hämningslöst i storstäder tillämpas överallt, också i extrem glesbygd. 
 

4. Minskad administrativ börda krävs vid ansökan om och redovisning av stöd 
från landsbygdsprogrammet. SmåKom föreslår att regeringen snarast ser över de          
administrativa kraven för stöd från landsbygdsprogrammet. Det är inte rimligt med de  
nuvarande, mycket omfattande, krav som ställs och som många gånger får goda idéer att 
stanna av innan ansökan om stöd görs.  

SmåKom – 66 kommuner i samverkan 

genom Peter Lindroth, ordförande 

 


