
Hornavanskolans Gymnasium 

I 20 år har vi haft gymnasieskola i Arjeplog. Hornavanskolan är en bra skola som ger en utmärkt 
utbildning till våra ungdomar. Jag har själv en son som gått genom skolan med jättebra erfarenheter. 
Jag har stor respekt för det goda arbete som utförs där. 

Vi har under många år jobbat med utvecklingen av gymnasieskolan. Under min tid som kommunalråd 
– som jag känner lite bättre än tiden innan – har vi lagt mycket pengar på marknadsföring och på 
arbetet med att försöka få ett nytt riksintag. Skolverket avslog vår ansökan om riksintag för BST 
eftersom man numer inte beviljas riksintag till ett teoretiskt program. Vi gjorde om planerna och 
inriktade oss på att bygga ett program med riksintag på en mer praktisk bas vilket resulterade i 
Fordonstestteknik inom Fordons- & Transportprogrammet. Detta godkändes för riksintag av 
Skolverket. Vi har utvecklat marknadsföringen ytterligare i sociala medier och vi har även gjort en 
marknadsföringsfilm. Vi har ett team som åker runt och besöker skolor, det ger i nuläget flest 
ansökningar enligt vår uppföljning.  

Från vårt ekonomiska utfall 2011 (2012 är snart klart) kan vi utläsa att vår gymnasieskola, jämfört 
med vad ett gymnasium i Arjeplog – med alla våra faktorer som yta, demografi med mera – borde 
kosta, är ca 6 miljoner kr för dyr. Det är mycket pengar. De ekonomiska problemen har självklart 
redan medfört att skolans verksamhet satts under lupp. Vad kan vi spara på? Hur kan vi jobba mer 
rationellt? Vad måste vi ta bort?  

Hur mycket pengar skolan får är självklart en prioriteringsfråga. Fakta är dock att om gymnasiet ska få 
kosta, så kan pengar komma att tas från bland annat grundskolan och äldreomsorgen.  
Prioriteringsdiskussionen berör inte bara oss politiker, den landar hos oss alla. Och tyvärr så leder det 
fel att blanda in antalet arbetstillfällen. Varför? Jo, det yttersta resultatet av en sådan diskussion blir 
att vi borde satsa på att anställa fler människor – så att de flyttar till Arjeplog och vår befolkning 
ökar… Det är förståeligt men låt oss vara ärliga och se att det faktiskt är en tankevurpa.   

Vi behöver tro att skolan har en framtid. Vi vet att våra två största utmaningar är de minskade 
årskullarna – de som föddes 1991 var 123.000 i landet och i den åldersklass som nu tas in på 
gymnasiet är antalet ca 90.000 elever. Och det ökade antalet gymnasieskolor i Sverige – fler skolor 
med nya programutbud slåss om eleverna. 

När vi ser på intagningssiffrorna inför hösten, kan vi konstatera att de år då vi tog in 80 elever är 
förbi. I år har vi 22 förstahandssökande inklusive de 5 som sökt från Kyrkholmsskolan. När vi tar in 
elever från andra kommuner kommer kostnaden per elev (på grund av det lilla antalet) att vara högre 
än den avgift som hemkommunerna betalar. Detta kostar våra skattebetalare pengar samt drabbar 
annan verksamhet. Man kan välja att bortse från det – men det är inte ärligt. 

Allt lutar mot att vi genomför den intagning till hösten som vi jobbat för. Och det betyder att vi nu 
har ett år på oss att identifiera skolans möjligheter och potential, väga detta mot kostnaderna och 
göra en plan. 

En infekterad skoldebatt leder inte till någonting gott för Arjeplog. Att bortse från prioriterings-
diskussionen leder bara till förvirring. Låt oss föra en sund diskussion där vi ger oss själva chansen att 
komma fram till de beslut som är bra för tillväxten i Arjeplog och för alla oss som lever här. Det 
brukar bli bättre då. I det långa loppet. 


