Röster om SmåKom
SmåKom är en tydlig röst i debatten som både
kompletterar och berikar SKR. Vi delar medlemmar
och därmed syfte, grundvärderingar och uppdrag.
Tillsammans värnar vi den lokala nivåns
förutsättningar att skapa och utveckla välfärden.
Anders Knape, ordförande
Sveriges Kommuner och Regioner
Vi sätter stort värde på vår aktiva dialog med SmåKom
och på det viktiga arbete som organisationen gör. I
hanteringen av kommunala frågor i Sverige måste de
små kommunernas perspektiv finnas med i bilden.
Maria Wiimne, vice VD, Kommuninvest
I ett jämförande perspektiv är små svenska kommuner
ganska stora, om man bara ser till invånarantalet, men
samtidigt är många svenska små kommuner ytstora
och glest befolkade. När jag deltagit i SmåKoms
konferenser har jag fått viktiga insikter i vad det här
betyder för att driva kommunal verksamhet i
vardagen.
Siv Sandberg, kommunforskare, Åbo Akademi, Finland

www.smakom.se

Kontakta oss
Vill du veta mer om SmåKom?
Kontakta verksamhetsledare
Charlotta Haskovec
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649
Styrelsens ledamöter finns
presenterade på vår hemsida.
www.smakom.se

Ett nationellt nätverk för små
kommuner som vill förändra.

www.smakom.se

Detta är SmåKom

Varför medlem i SmåKom?

SmåKom är en partipolitisk, oberoende ideell förening
för de, till invånarantalet, mindre kommunerna i
Sverige. Föreningens syfte är att synliggöra och lyfta
fram de små kommunernas framtida utmaningar för
riksdag, regering och övriga myndigheter.

•

Detta gör SmåKom

•

SmåKom
• samlar de små kommunerna två gånger per år
till Vårmöte med föreningsstämma i april och
Höstmöte i november.

Ett medlemskap i SmåKom ger din kommun
tillgång till ett brett nätverk av Sveriges, till
invånarantal, små kommuner.

•

Som medlem i SmåKom får du alltid, i god tid,
ta del av våra yttranden och remissvar för att
kunna använda dem i sin helhet eller plocka ut
de delar som din kommun instämmer i.

•

möter ett par gånger per år representanter för
samtliga partier i riksdagen för att diskutera
medlemmarnas aktuella och angelägna frågor.

•

påverkar statliga utredningar genom att möta
utredare, delta i referensgrupper och skriva
yttranden och remissvar.

•

följer samhällsutvecklingen och delger
information genom månatliga nyhetsbrev och
löpande uppdateringar i sociala medier.

Representanter för SmåKom besöker
kontinuerligt sina medlemskommuner för att
stämma av vilka frågor som är prioriterade att
lyfta i möten med beslutsfattare och
riksdagsrepresentanter.

•

Två gånger om året får din kommun en
inbjudan till våra konferenser som erbjuder ett
intressant och gediget program med aktuella
ämnen och kompetenta föreläsare.
Konferenskostnaden är subventionerad.

•

SmåKoms verksamhet är finansierad av
medlemsavgifter, vi erhåller inga statliga
bidrag, vilket ger oss frihet att styra vår
verksamhet helt utifrån våra medlemmars
behov och önskemål.

Välkommen att söka
medlemskap i SmåKom!

Övrig information
SmåKom bildades redan 1989 som ett nätverk. Sedan
2006 är SmåKom en ideell förening som styres av
arbetsordning och stadgar.
Avgiften för ett medlemskap i SmåKom betalas årligen
och består av en grundavgift samt en avgift per
invånare, medlemsavgiften beslutas av
föreningsstämman.
SmåKom har en kontinuerlig och nära kontakt med
SKR, vi samarbetar också med Kommuninvest,
Stadsnätsföreningen, PTS, Hela Sverige ska leva och ett
antal övriga organisationer vid behov.
Under åren har SmKom, bland annat, deltagit i följande
referensgrupper:
- Landsbygdskommittén
- Kommunallagsutredningen
- Kommunutredningen
- Kostnadsutjämningsutredningen
- Bredbandsforum
- Arbetsmarknadsutredningen
- Attraktionskraft Sverige

www.smakom.se

