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Kommunfullmäktige är
en politiskt vald församling som fungerar som det
högsta beslutande organet
i en kommun.
Kommunfullmäktige
skapar nämnder, som
ansvarar för verksamhet
och förbereder ärenden
inom ett visst område.
I Arjeplog finns det två
nämnder: Kommunstyrelsen och Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden.
För att utföra de beslut
och den verksamhet den
politiska organisationen
beslutar om, finns en
förvaltningsorganisation under ledning av
kommunchefen. Till sin
hjälp har kommunchefen
en stab med kvalificerad
handläggare, projektkoordinator och controller.
Verksamheten är organiserad i fyra avdelningar
som leds av avdelningschefer.
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De fyra avdelningarna är
Utbildning och kultur,
Vård och omsorg,
Samhällsbyggnad och
Administration och stöd.
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Utbildning & kultur är
en avdelning som bland
annat innehåller förskola,
skola, elevhälsa, elevhem
och kultur och fritid.
Utbildnings- & kulturchefen leder avdelningen
med hjälp av fem underlydande enhetschefer som
ansvarar för förskola,
grundskola, gymnasium
och elevhem samt kultur
och fritid. Dessutom har
avdelningschefen två
enheter direkt under sig:
elevhälsa och lärcentra.
Enhetscheferna för
förskola, grundskola och
gymnasium kallas även
för rektorer.
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Vård och omsorg är en
avdelning som bland
annat innehåller äldreboenden, hemtjänst, sjukvård, och socialtjänst till
individer och familjer.
Socialchefen leder avdelningen med hjälp av
fem enhetschefer som
ansvarar för särskilt
boende, hemtjänst, hälsooch sjukvård, personlig
assistans och LSS samt individ- och familjeomsorg.
Dessutom har avdelningschefen medicinskt ansvarig sjuksköterska och
biståndshandläggning
direkt under sig.
I hälso- och sjukvård ingår
bland annat sjuksköterskor och hemsjukvård.
I särskilt stöd och personlig assistans ingår bland
annat personlig assistans,
kontaktpersoner, familjehem och ett så kallat
LSS-boende.
I individ- och familjeomsorg ingår bland annat
försörjningsstöd, anhörigstöd, missbruk, och
öppenvård.
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Samhällsbyggnad är från
2021 en ny avdelning, som
bland annat innehåller
miljökontoret, byggkontoret, VA-verksamheten,
fastighetsskötseln och
räddningstjänsten.
Avdelningen är ny från
2021 och är resultatet av
en sammanslagning av det
som tidigare var tekniska
kontoret och miljö-, byggoch räddning.
Samhällsbyggnadschefen
leder avdelningen med
hjälp av tre enhetschefer
som ansvarar för Vatten
och avlopp, Räddningstjänst och fastighetsservice. Avdelningchefen har
och miljö-, och byggnadsinspektörerna samt en
teknisk handläggare direkt
under sig.
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Administration och stöd
består av den administrativa verksamheten som
finns till för att erbjuda
service till resten av kommunens verksamheter.
Inom avdelningen finns
ekonomi-, personal-, IT-,
kost-, och lokalvårdsservice.
Administrationschefen
leder avdelningen med
hjälp av två underlydande
chefer som ansvarar för
kost och IT. Avdelningschefen har de administrativa enheterna under sig.
Avdelningschefen är också
personalchef.

