
 
KRAFTTAG MOT PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGA 

Många unga uppger sviktande psykiatrisk hälsa. Enligt skollagen, ska alla elever i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan och 
gymnasieskolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande, 
hälsobefrämjande  och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. I Umeås 
grundskolor finns lokalt elevhälsoteam kopplat till verksamheten. Från elevhälsan 
ingår psykolog, skolsköterska och kurator i varje skola. Vid Umeås förskolor finns 
stödteam, med specialpedagog och psykolog inom elevhälsan. På samtliga 
gymnasiekolor verkar lokala elevhälsoteam. 

De senaste tio åren har den psykiska ohälsan ökat med 100 procent bland unga 
mellan 10-17 år, enligt rapport från Folkhälsomyndigheten (2019:18065). Siffrorna 
gäller hela Sverige, men det kan antas att situationen är liknande i Umeå kommun. 

Köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ökat under den gångna 
mandatperioden, så SD ser ökat behov av resurser till BUP, Ungdomshälsan, samt 
Elevhälsan, som återfinns inom det kommunala uppdraget. Att erbjuda skolelever, 
som så önskar, terminsvisa samtal med skolpsykolog eller kurator på högstadiet och 
gymnasiet, kan underlätta inventering av aktuella stödbehov. Det är av vikt att 
samtliga elever bereds möjlighet att träffa skolpsykolog eller skolkurator för samtal, 
och därmed få möjlighet också att höja sina studieresultat . Jourhavande 
skolpsykolog eller skolkurator kan också införas, för möten med elever via internet 
eller telefon, utanför ordinarie skoltid. 

Sverigedemokraterna i Umeå kommun föreslår, med anledning av ovanstående: 

• Att Umeå kommun ska göra översyn över behov av ytterligare skolpsykologer 
och skolkuratorer 

• Att Umeå kommun ska se över möjligheten att stärka samarbetet med Region 
Västerbotten 

• Att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för möjliggörande av 
terminsvisa samtal med skolpsykolog eller skolkurator för elever på högstadiet 
och gymnasiet 

•  Att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för jourhavande skolpsykolog 
och skolkurator, utanför ordinarie skoltid 

• Att Umeå kommun kartlägger möjliga externa finansiärer, som stat samt eu, 
för instsen 

• Riktade insatser på utbildning av samtlig skolpersonal på högstadiet och 
gymnasiet, i syfte att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa bland elever 
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