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Vårt Arjeplog – Vad använder kommunen pengarna till? 
 
Vi får ofta frågor om varför vi använt kommunens pengar till det ena eller andra, eller varför vi 
använt dem till det ena men inte till det andra. Det tycker jag är bra – jag vill gärna att så många som 
möjligt intresserar sig för vad kommunen gör. Och hur. Det är också viktigt att vi som fått förtroendet 
att fördela skattebetalarnas pengar både har förmåga och får tillfälle att förklara hur vi gör, hur vi 
tänker, och varför. 
 
När vi pratar om finansiering skiljer vi på driftsbudget och utvecklingsprojekt. Driftsbudgeten är vår 
egen påse pengar, alltså de skattepengar vi fått av medborgarna för att fördela på skola, vård, 
omsorg och annat gemensamt. Vi är en liten kommun med få skattebetalare vilket betyder att vi har 
ganska lite pengar att röra oss med.  Men vi försöker verkligen få kronorna att räcka till så mycket 
verksamhet som möjligt. 
 
Utöver det kan vi ansöka om medel för utvecklingsprojekt. Då vänder vi oss till t ex Länsstyrelsen, 
Tillväxtverket eller EU och ber dem att hjälpa oss med långsiktiga satsningar som ska göra kommunen 
mer livskraftig, till exempel genom att det får fler att vilja bo kvar eller att flytta hit. 
 
Förenklat kan man säga att driftsbudgeten används till sådant vi gör varje dag, medan projektmedel 
används till sådant som ska göra att vi får en bättre ekonomi - och livskvalitet - på sikt. Och jag vill 
gärna understryka att jag tycker att det är bra att vi KAN få pengar utifrån. Och vara tydlig med att vi 
inte kan få pengar utifrån till vård, skola och omsorg. 
 
Men att utvecklingsprojekten betalas utifrån, av andra, betyder inte att projekten är gratis. 
Projektmedel är också en ändlig resurs som vi måste söka i konkurrens med andra – och det är 
fortfarande skattepengar, även om det är någon annans skattepengar. Dessutom är vår egen 
kapacitet att driva projekt inte oändlig – för varje sak vi arbetar med finns det något annat som vi 
inte har tid med. Vi måste förstås prioritera klokt och arbeta effektivt även när det är någon annan 
som betalar. 
 
Vårt arbete handlar om att göra val. Varje dag. Vi måste göra vår läxa ordentligt och få ordning på vår 
driftsbudget och vi måste vara skickliga på att driva projekt som hjälper oss att nå våra mål. Arjeplogs 
invånare har rätt till den bästa tänkbara service vi rimligen kan ge. Vi ska vända på varje krona och 
vara säker på att den satsas där den gör som störst nytta. Oavsett var kronan kommer ifrån. Därför 
arbetar vi också mycket just nu med att planera. För att rätt saker ska hända i rätt ordning. Jag tycker 
att det börjar synas nu. Och vi vill och ska lyfta fram och visa och involvera människor i det som 
händer. Att skriva här – på hemsidan – är ett sätt. 
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