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Sveriges viktigaste jobb 

Jag, och flera med mig, hävdar bestämt att vi kommunalanställda har Sveriges viktigaste jobb. Vi 

räddar liv, lär barn läsa, håller ensamma människor i handen, hjälper människor på flykt, bygger 

cykelbanor, bevarar kulturminnen och håller biblioteket öppet för alla. Och vi vet att anställda i 

kommuner i högre grad än anställda i privat sektor tycker att deras arbete är viktigt och meningsfullt. 

Jag tycker att det är spännande att få lov att jobba med samhällsbyggnad. Självklart blir jag därför 

ledsen när jag hör människor fnysa åt vår verksamhet. Jag står oftast längst fram, svarar på insändare 

och försvarar det vi gör och det uppdrag vi har. Vi gör nämligen ett bra jobb tillsammans. Visst kan 

jag se att vi inte alltid lyckas, att det finns områden där vi ska bli bättre. Men samtidigt måste vi själva 

också vara stolta över det vi gör. Vi kan inte vänta oss att andra ska vara det åt oss. Och jag vill att vi 

vågar säga det. Att vi uttrycker vår stolthet. Att vi rakryggat är tydliga med att det är spännande och 

utvecklande och viktigt att jobba för en kommun.  För vi står inför jättelika utmaningar.  

Kommunen samlar in medborgarnas skattepengar, bestämmer vad vi vill göra för pengarna och 

anställer människor som gör jobbet. Vi vet att vi har stora pensionsavgångar på gång och trycket på 

våra tjänster ökar samtidigt, eftersom vi får allt fler barn, unga och äldre – som ställer högre krav på 

välfärden. Om vi ska lyckas i våra rekryteringar, och också lyckas behålla de duktiga människor vi har, 

måste vi som arbetsgivare bli bättre på att premiera insatser, stärka ledarskapet och erbjuda 

heltider. Och självklart ska vi också hela tiden arbeta för att man som anställd ska våga prova nya 

steg i karriären – om man vill. Vi har många olika typer av jobb. Många specialistområden. 

En spännande framtid. En framtidsbransch. 
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