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Vårt Arjeplog – Att förändra och se framåt 

Vi räknar pengar. Hela tiden räknar vi pengar och försöker få budgeten att gå ihop. Få 

skattepengarna att räcka till det som behöver göras. 

Och så balanserar vi demokrati mot effektivitet. Hur ska en effektiv politisk organisation bidra till en 

kommunal organisation som får de bästa förutsättningarna att jobba? Utan att vi ger avkall på den 

”långsamhetens lov” som statsvetarna talar om. Att människor ska hinna med. Hinna fundera innan 

beslutet är fattat.  

I Arjeplog – för att vi är en kommun med få innevånare – har vi en enorm procentuell representation. 

De 63 personer som är politiskt engagerade (när jag räknar alla som sitter som ledamöter och 

ersättare i fullmäktige och våra nämnder) utgör 2 procent av befolkningen. Det är mycket. (Om 

samma skulle gälla för Luleå skulle de ha 1400 personer på sina listor.) Men det är ändå endast 63 

personer. Det finns människor som tycker att det borde räcka med en eller några, att demokrati är 

lite onödigt. Det tycker inte jag. 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation. Vi försöker nu samla det politiska 

ledarskapet till ett ställe. Och ge oppositionen bättre möjligheter till insyn och delaktighet. Låta de 

personer som sitter i kommunstyrelsen ta ansvar för helheten. För det är det vi tror är det viktigaste. 

Och när politiken tar ansvar för helheten då får också verksamheterna ett tydligt uppdrag att göra 

detsamma. Hjälpas åt. Inse och ta ansvar för att det bara finns en börs i kommunen. Inte mina pengar 

och dina pengar. Utan våra. 

Vi tror att det blir bättre. Vi är också övertygade om att vi tjänar pengar på det. Men när ni hör i 

radion att vi har dyra kostnader för politiken så kom ihåg att det också – även i fortsättningen – beror 

på att siffran räknas ut per capita. Och att vårt capita är litet. 
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