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Arjeplog är en kommun med ungefär 2700 invånare. Vi är på många sätt unika, men samtidigt en
kommun lik många andra. Vi är Sveriges mest glesbefolkade kommun, och en befolkning med
en medelålder som är drygt 5 år äldre än Sverigesnittet. De utmaningar som är verklighet för oss
idag, kommer vara verklighet för hela Sverige inom en tjugo års period.

Arjeplogs kommun delar utredarens beskrivning av att ojämlikheten i Sverige ökar, allt större
skillnaderna mellan kommunerna ökar. Lagstiftaren stiftar ofta lagar anpassade till medelstora
och stora växande kommuner, samtidigt som hälften av landets kommuner, de med lägre och lägre
befolkningssiffror ofta glöms bort.

Arjeplogs kommun är generellt positivt inställd till utredningens slutsatser. Kommunen vill belysa
några av förslagen ytterligare ur ett kommunperspektiv.
Kommunen delar utredarens slutsats gällande att ansvarsfördelningen mellan privat och offentlig
verksamhet behöver grundas på saklig analys. Likaså behöver ansvarsfördelning inom offentlig
sektor också fördelas med samma utgångpunkt. När verksamhet möjliggörs för privat sektor
påverkar det sällan Arjeplogs kommun genom att nya aktörer etablerar sig, vi är en sådan liten
kommun så får företag är intresserade av att exempelvis bedriva en privatskola i kommunen.
Ofta påverkas Arjeplog i hög grad när staten överlämnar uppgifter som tidigare tillhörde det
statliga åtagandet till kommuner att utföra. Arjeplogs kommun ställer sig positiv till att utföra
uppdrag som är en del av det statliga åtagandet, men det är av yttersta vikt att kommunen blir
kompenserad för detta. Det är inte rimligt att kommunen ska utföra uppdrag åt stat eller region
utan att motsvarande kompensation för utförandet erhålls.
Gällande utbyggnad och drift av infrastrukturen så är Arjeplogs kommun positiv till utredarens
förslag. Vår kommun har varit en av många som påverkats av bristande satsningar på vägar,
stamnät, laddningsstruktur för elfordon, och bredband/ fiber. Detta försvårar för kommunens
näringsidkare och invånare. Det sänder också en oönskad signal till möjliga företag som hade
kunnat etablera sig på orten, det är svårare att verka för etableringar när grundläggande
infrastruktur är betydligt sämre än i en medelstor eller stor stad.
Arjeplogs kommun ställer sig positiv till en ny metodik för sociala investeringar. Kommunen
delar utredarens problembeskrivning gällande förebyggande insatser.
Att kommuner föreslås att erbjuda barnomsorg på kvällar och helger behöver kompletteras med
förslag på finansiering. För en liten kommun som Arjeplog innebär en sådan tillgänglighet på
barnomsorg en hög kostnad som vi kommer ha svårt att finansiera utan att extra medel tillskjuts.
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Arjeplogs kommun delar utredarens slutsats gällande den statliga närvaron. Genom åren har
antalet myndigheter som har närvaro i kommunen stadigt minskat, vilket både har gjort det svårt
för medborgaren som behöver stöd och hjälp att få det, men det har också inneburit att
arbetstillfällen i kommunen har förvunnit.
Under rubriken utbildning och kultur är kommunen positivt inställd till många av utredarens
föreslagna punkter. Kommunen vill dock understryka att ytterligare riktade statsbidrag inte är en
god lösning för att skapa hållbara verksamheter. En hög andel av statsbidragen till skolor och
kultursektorn är riktade statsbidrag, detta bidrar till en tröghet i organisationen som allt för ofta
innebär suboptimering. Verksamheten kan inte göra de anpassningar som hade varit bra för
verksamheten, för då uppfylls inte kriteriet för ett statsbidrag. Arjeplogs kommun föreslår därför
en ökning av generellt statsbidrag för att kunna satsa ytterligare resurser på utbildning och
kultursektorn.

Arjeplog har en lägre utbildningsnivå i sin befolkning jämfört med rikssnittet. Detta är vi inte
ensamma om, utan det förekommer i nästan alla inlandskommuner. Detta påverkar Arjeplog som
samhälle, men vi vet också att utbildningsnivå är en faktor som påverkar livskvalitet,
medellivslängd och barnens förutsättningar för goda betyg i grundskolan. Denna ojämna
utbildningsnivå mellan stad och land är en stor utmaning, och vår bedömning är att tillgången till
vidare studier på glesbygd är en avgörande faktor för att komma till rätta med denna utmaning.
Kommunen delar därför utredarens slutsats om en ökad tillgänglighet på utbildningsmöjligheter
genom att en högre andel av eftergymnasial utbildning erbjuds på distans. Arjeplog är också
positiv till att lokala lärcentrum bör utvecklas – dessa kan fungera som nav för att främja högre
utbildning.
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