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Vårt Arjeplog – Att göra om och göra rätt 
 
Kommuner är ett finurligt påfund. Sprungna ur kyrkans församlingar. Ett starkt självstyre och en lång 

historia. Byggda på tankar om solidaritet – vi samlar in pengar från befolkningen och med hjälp av de 

pengarna försöker vi att tillgodose befolkningens behov. Från början i en ganska liten omfattning, och 

väldigt styrd i varenda detalj av valda politiker. Fattigvård och hästuttagningsnämnd. I Arjeplog 

berättas det att ”Pliggen” hade hand om hela kommunkassan själv. Hemma. Den första 

kommunstyrelseordförande som fick ersättning för den tid han lade ner hette Sigvard Sundström och 

var från Racksund. Jag minns honom och hans bild finns i kommunhusets korridorer. 

 

Under åren har kommunen fått ta på sig mer och mer verksamhet. Skolan kommunaliserades 1991 

(tidigare var skolan helstatlig, men med lokala skolstyrelser som hade ett visst ledningsansvar). Delar 

av äldreomsorgen flyttades över från Landstinget 1992 (det kallas för Ädelreformen). Förra året tog 

kommunerna i Norrbotten också över hemsjukvården från Landstinget. Organisationen har växt. Och 

växt. Vi hanterar mer och mer pengar. Har fler och fler anställda. Vi som styr är överens om att vi ska 

säga vilka resultat vi vill ha, till exempel att ”alla barn ska gå ut klass 9 med godkända betyg” och att 

vi ska låta de som har utbildning och erfarenhet inom sina fackområden tala om hur det ska gå till. 

 

Men ibland märker vi att pengarna inte räcker. Vi kan inte höja skatterna mer för att betala för det vi 

vill göra. Vi måste göra på något annat sätt. Vår verksamhet kostar mer än vad som är rimligt (när vi 

väger in avstånd, geografi, antal gamla över 80, antal barn mellan 6-15 och så vidare). 

 

Vi vet att behoven ser och kommer att se annorlunda ut. För 10 år sedan gick 374 elever i 

grundskolan. Nu har en tredjedel försvunnit. För 20 år sedan var 23 procent av befolkningen över 65 

år, i dag är det 27 procent. Och det är vår uppgift att lägga pusselbitarna rätt. 

 

Därför pratar vi om omstrukturering. Därför pratar vi om hur äldreomsorgen ska vara. Därför ställer vi 

nya och andra krav på skolan och på dem som lagar mat. Lokalerna som vi äger ska vi använda så 

klokt som möjligt, men när de inte passar så är det lokalerna som ska ändras. För vårt uppdrag är att ta 

in skattepengar och använda dem så att vi får ut så mycket verksamhet som möjligt. Det är inte lätt och 

det är inte bara jag som ibland vaknar på nätterna och tänker på hur lösningarna ska se ut. Många 

människor är inblandade. Och många har idéer. Jag välkomnar dem och lovar att vi lyssnar 

 

//Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunalråd Arjeplogs kommun 


