Sommarhälsning
I dagarna har vi färdigställt vår rapport avseende verksamheten under första halvåret 2022. Jag är faktiskt
stolt över rapporten. Det är en omfattande sammanställning innehållande såväl stort som smått.
Särskilt viktigt för oss är kommunbesöken och där kan vi räkna in ett femtontal kommuner så här långt i år.
Oerhört värdefullt för oss och dessutom ett överlägset bra sätt att bygga vår trovärdighet på. Stort tack för
allas välvilja att ta emot oss när vi ”knackar på”.
Det jag är allra mest stolt över är dock att vi, under första halvåret, har kunnat hälsa tre nya medlemmar
välkomna i vår förening. Det innebär ett vi nu är 71 medlemmar. Fantastiskt glädjande och det stärker vår
ställning vid våra möten/samtal med olika aktörer.
Vi har en hel del på gång inför andra halvan av året. Här kan nämnas möten med en del av de statliga
utredningar som är påbörjade. Vi har identifierat en handfull som vi bedömer som extra viktiga. De möten vi
genomför med utredarna är viktiga för oss men jag tror (vet) att även utredningarna har stor nytta av att de
får SmåKoms perspektiv med sig i sitt arbete.
Våra kommunbesök blir lite knepigare på grund av valet men vi räknar med att genomföra ett antal under
hösten. Valet ”ställer till det” även i våra kontakter med riksdagens partier. Vi vet redan nu att vi mister
ett antal av de kontakter vi har lutat oss på och det kan ju tillkomma fler tappade kontakter beroende
på valresultatet. Vi får använda hösten till att knyta nya kontakter där så krävs.
Tyvärr så måste jag, när detta skrivs, konstatera att de närmaste åren ser ut att bli något helt
annorlunda än det vi har vant oss vid de senaste åren när det gäller de ekonomiska förutsättningarna.
Höga energi-, drivmedel- och livsmedelspriser bygger rekordhög inflation och med stor sannolikhet
tvingas Riksbanken besluta om återkommande räntehöjningar. En kommande avtalsrörelse som ingen
vet hur den slutar spär på osäkerheterna. Vi har ju även sett något av en pensionsbomb, främst inför
år 2023 men med påverkan även åren efter.
Det ser alltså tufft ut framöver men låt inte det hindra er från att ta lite välbehövlig vila under
sommaren. Ladda batterierna inför kommande utmaningar i era kommuner. En hel del av er som läser
detta har ju dessutom ett val att hantera.
Jag önskar er alla en avkopplande och bra ledighet. Jag önskar även lycka till i arbetet med era
kommuner även om läget ser lite tufft ut. Till sist önskar jag även alla er som är förtroendevalda lycka
till i valet och hoppas att ni är med och bidrar till ett gott tonläge och justa tag i debatterna.
Som ni förstår så måste även SmåKoms verksamhet vila ibland, men den sover aldrig.
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