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Vårt Arjeplog – Gör ni på kommunen aldrig nåt? 
 

Jodå. Förutom att vi tar hand om barn och gamla, byter blöjor och lagar mat och ser till att 

både avlopp och vatten och fjärrvärme fungerar, vill vi utveckla det vi har och få fler att flytta 

hit. Det var därför vi startade utvecklingsenheten och de har arbetat hårt för att med hjälp av 

extern finansiering utveckla Arjeplog. Nu har vi summerat år 2014 och är stolta. 

 

Vi har ingått partnerskap med Invest i Norrbotten, som har till uppgift att marknadsföra 

Norrbotten som en region att investera i. Micke på Argentis och jag har gjort många 

företagsbesök. Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat gav Arjeplog det högsta 

betyget sedan 2005 och vi är årets raket. 

 

Vi har arbetat med Swedish Lapland Visitors board, en organisation för utveckling av 

besöksnäringen av de nordligaste delarna av Sverige, och tillsammans med Arvidjaur och 

Sorsele ordnat en träff i Slagnäs bland annat om hur vi bäst hjälper turistföretagen. 

 

Vi har gjort ett stort arbete för att ta fram strategi och finansiering för utbyggnad av fiber för 

bredband. Ett seminarium om trådlös kommunikation i fjällen ägde rum i augusti och 

utbyggnaden mellan byarna började under hösten. På den norska sidan har man tidigarelagt 

byggandet av Tjernfjällstunneln och vi har arbetat för att få Trafikverkets åtaganden att synas 

genom tätorten och vid rastplatserna högre upp. 

 

Vi har kartlagt både vårt eget och näringslivets behov av kompetens och via Akademi Norr 

erbjuder vi både vanliga högre utbildningar och riktade näringslivsutbildningar. Vi vet att det 

är krångligt för vuxna att utbilda sig och vi försöker att få till bra utbildningar på distans. 

 

Vi jobbar hårt med att Arjeplog ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i, och kultur- 

och fritidsutbud är viktigt. Därför har vi lagt grunden till en kulturskola och arbetat med 

förslag på nya områden för tomtmark. Dessutom har vi tagit fram ett gestaltningsprogram som 

styr hur utemiljön ska se ut. Det gäller bland annat belysning och skyltar. 

 

Tillsammans med flera andra aktörer har vi med hjälp av externa medel, tid och kraft 

dessutom byggt en grillkåta vid förskolan, anlagt stigar och rastplatser i Jäckvik och Reback, 

slutfört spångningen vid Slagnäsforsen, planerat restaurering av Doktorsgårdens trädgård, 

gjort en studieresa till Gallejaur kulturreservat och gått vidare med upprustning av 

Vaukaleden. Samt att vi var med på Vildmarksmässan och informerade på julmarknaden på 

Liseberg, tecknade ramavtal med en reklambyrå och använt hemsidan, sociala medier och 

annonser för att berätta om Arjeplog som en plats för boende, besök, studier och etableringar. 

 
//Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunalråd Arjeplogs kommun 


