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Vårt Arjeplog – Halvtid i den kommunala tideräkningen 
 
Hela 2016 har inte gått än, men vi gör naturligtvis ekonomiska prognoser och vi ser att i år 
kommer kommunen mest troligt att visa ett ganska kraftigt ekonomiskt överskott. Det 
beror på två saker. 
 
Det första är att vi inte lyckats anställa alla människor vi behöver. Då blir det pengar över, 
men det betyder också att våra anställda får slita för hårt. Det andra är att vi faktiskt håller 
på att ha ordning i ekonomin. Våra verksamheter har haft ganska tuffa ramar, och det ger 
resultat. Skolan har gjort ett jättejobb och äldreomsorgen är helt klart på väg åt rätt håll. 
Och Stiftelsen Arjeploghus visar ett positivt resultat. 
 
Den största utmaningen är kompetensförsörjningen. Undersköterskor, sjuksköterskor, 
socionomer och lärare är en ”bristvara” och Arjeplog jobbar därför tillsammans med flera 
inlandskommuner för att inte hamna efter när det gäller studier för våra invånare. 
 
Slagnäs skola måste ses i ljuset av detta. Vi har försökt att i samarbete med Tjintokk driva 
skolan vidare trots att eleverna egentligen varit för få. När vi nu saknar lärare och tvingas 
konstatera att antalet elever har minskat ytterligare, har vi som myndighet inget annat val 
än att flytta till en skola där vi kan ge en undervisning som lever upp till skollagen. 
 
Bland våra övriga utmaningar finns att vi behöver bättre fart på näringslivsfrågorna. Det 
går inte an att vi sakta faller i näringslivets ranking – vi lägger ganska mycket offentliga 
pengar på näringslivsutvecklingen och det måste ge bättre resultat. 
 
Bredbandsfrågorna är en annan utmaning. Skulle vi bygga fiber till samtliga hushåll så 
skulle detta kosta ca 230 miljoner kronor. Det kan vi naturligtvis inte göra utan de statliga 
bidrag som vi sökt och fortsätter att söka. Bredband och fiber håller på att vara lika viktigt 
som elström – viktiga samhällstjänster kommer att kräva bra uppkopplingar. Vi gör vad vi 
kan från kommunens sida men det kommer att krävas att fastighetsägarna är med när fiber 
dras fram. 
 
På glädjesidan känns det roligt att det verkar kunna lösa sig med nya tomtområden både 
centralt i Arjeplog och runt om i kommunen. Vi har börjat med en ordentlig uppsnyggning 
av tomten där Röda skolan stod och på den så kallade Q8-tomten sanerar vi. Vi lagar och 
lägger ny asfalt på många ställen och till nästa år hoppas jag att vi ska kunna se blommor 
på fler ställen i kommunen. Men stationsområdet i Slagnäs behöver fortfarande åtgärdas 
och gamla brukshotellet i Laisvall är en fortsatt skamfläck som vi vill finna lösningar på. 
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