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Vårt Arjeplog – Vi vill vara bäst på det vi vill vara bäst på 
 

I dag fick Arjeplog en förstasida i NSD. Det handlar om att företagsklimatet blivit bättre i 

kommunen och att vi därför klättrar i rankingen. Bra att vi får lite uppmärksamhet kring när vi 

gör nånting bra. Bra att kommunen får skylta litegrann, det mår vi alla bra av. Att få skryta 

lite. 

 

Vi har mycket att skryta om. Ibland förskräcks jag och blir fundersam när jag ser uttalanden i 

sociala medier. Vilken ton som används och vad man är arg på. Att man inte alls är lika snar 

att skriva om att nånting är bra, att man är nöjd. Eller stolt. 

 

Stolthet är viktigt. Det du är stolt över det visar du gärna upp för andra. Jag har sagt det förut, 

men det förtjänar att sägas igen: Ibland tycks det mig som att vi inte begriper hur mycket vi 

har att vara stolta över. Vi tycks skolade till att det är dåligt att bo i glesbygden. Att vi kostar 

pengar. Att vi begriper mindre. Och om vi begrep nåt skulle vi bo någon annanstans. När det 

egentligen är precis tvärtom. Vi bor fantastiskt bra i Arjeplog. Vi bryr oss om varann. Skolan 

visar fina resultat. Är du äldre så är Arjeplog bäst i hela landet. Det behöver vi lyfta fram. Ta 

till oss. Sträcka på ryggen. Om vi själva inte värderar vår fantastiska livsmiljö och alla 

fördelar – förväntar vi oss då att någon annan ska göra det? Vem ska ordna inflyttningen som 

vi så väl behöver? Att kommunen har en roll är givet, men det är tillsammans som resultaten 

skapas. 

 

Vi jobbar på ett allt tydligare sätt med styrning och ledning av våra verksamheter. Allt vi gör 

ska syfta till att här ska det vara riktigt bra att bo. Vi i kommunorganisationen ska hela tiden 

tänka på för vem vi är till och vi ska använda medborgarnas skattepengar så klokt som 

möjligt, så att de räcker till så mycket som möjligt. 

 

En del av det vi väljer att göra kommer att ge oss bra ranking i de mätningar som görs. En del 

väljer vi att mäta själva, en del mäter Svenskt Näringsliv, Fokus eller någon annan. Men det är 

också viktigt att vi inte bara jagar rankingplatser. Vi ska göra det vi gör därför att vi tror att 

det är bra. Och välja bort en del. Även om det betyder att vi får en sämre placering i en 

mätning. För det är viktigt att vi styr efter vårt mål. Och inte efter dagens händelser – det som 

jag väljer att kalla ”ärendestyrning”. 

 

Och även om du inte jobbar hos oss så gör det skillnad om du visar att du tycker att nånting är 

bra. Låt oss veta när vi kan förbättra oss, för vi kan alltid bli bättre. Men fundera hur du gör 

och vad du kan bidra med. Det här gör vi tillsammans. 
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