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Styrelsens möte den 22-23 maj  
Styrelsen antog en debattartikel om service och bredband, som ordförandena i SmåKom och 
Hela Sverige ska leva skrivit. Vi hoppas på publicering i Dagens Samhälle. Artikeln kommer 
också att finnas på vår hemsida.  
 
På mötet diskuterades också vattenfrågor: EU:s vattendirektiv, dricksvattenutredningen och 
vattenverksutredningen. SKL:s sakkunniga Ann-Sofie Eriksson medverkade.  
 
Styrelsen möts nästa gång den 21-22 augusti.  
  
Viktiga datum  
Styrelsen fastställde att Höstmötet äger rum  
torsdagen den 27 november 2014 kl 12 – fredagen den 28 november 2014 kl 12.  
Plats: Elite Palace Hotel, Stockholm. 
Rikskonferens och stämma äger rum  
onsdagen den 22 april 2015 kl 15 – fredagen den 24 april 2015 kl 12. Plats beslutas senare.  
 
Möte med serviceutredningen 
SmåKoms ordförande och sekreterare träffade den 15 maj utredningen om stöd till kommersiell 
service i särskilt utsatta glesbygdsområden. Vi framhöll vikten av att även den offentliga servicen 
uppmärksammas och att samverkan ska ske i möjligaste mån. Förslag till former för detta finns i 
utredningen ”Se medborgarna” av Lars Högdahl.  
 
Kommunbesök på gång 
Jämtland är målet då SmåKoms ordförande och sekreterare besöker Bergs, Åre, Ånge, Bräcke, 
Strömsunds, Krokoms och Ragunda kommuner den 2-5 juni.  Huvudsyftet med besöken är, 
precis som vanligt, att fånga upp aktuella frågeställningar.  
 
Strandskyddsdag den 12 juni 
Strandskyddsdelegationen bjuder in till en strandskyddsdag i Solna den 12 juni.  
Ur programmet: lagstiftning, goda exempel, det vidare arbetet. Från SmåKom deltar ordförande 
och sekreterare.  
 
Betänkande om bredband för yttrande 
Näringsdepartementet har i dagarna skickat ut betänkandet ”Bredband för Sverige in i framtiden” 
(SOU 2014:21) för yttrande. Vi hoppas att utredningen innehåller goda nyheter om strategi för 
snabbt bredband också utanför tätorterna. Med målinriktat arbete på alla nivåer är det möjligt att 
nå flera än dagens 10 % på landsbygden, tror vi.  
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