
Arboga kommun som föregångskommun gällande barn och ungas psykiska hälsa, stärk skolans roll 

 

I Arboga liksom i hela övriga Sverige ser vi att den psykiska ohälsan bland unga ökar. Det finns många 

förklaringar till att det är så och oavsett vad som föranleder detta så vet vi att skolan är den enskilt 

viktigaste skyddsfaktorn för att barn ska växa upp till välmående och produktiva vuxna. Vi vet också 

att det är i skolan vi skulle kunna göra de största insatserna för att arbeta mot och förebygga detta. 

Vi vet att om barnet/den unge har en positiv skolgång så minskar risken avsevärt för psykisk ohälsa 

och ett socialt utanförskap. Vi inom S menar därför att det är viktigt att stärka skolan inte bara vad 

gäller pedagogiska resurser utan också vad gäller psykosociala, psykologiska och medicinska. Det är 

att bita sig i svansen att minska verksamheten till minsta möjliga lagstadgade vilket gjorts i Arboga 

under den senaste mandatperioden. Vi vet också att i skolan blir alla unga synliga. Alla barn går i 

skolan och det är därför där det är lättast att uppmärksamma ett psykiskt dåligt mående, 

funktionsnedsättningar och eller en social problematik. De barn som inte kommer dit 

uppmärksammas också utifrån att skolplikt gäller. Skolan ska därför ha möjlighet att vara den 

starkaste förebyggande insatsen för psykisk hälsa för barn och unga och därför behöver det avsättas 

resurser till densamma. 

För att skolan ska kunna få den betydande roll som den skulle kunna ha, så behöver vi också samla 

alla aktörer som arbetar med barn- och unga så att vi inte arbetar i klassiska ”stuprör” utan istället 

samverkar för att motverka och framförallt förebygga det allt sämre psykiska måendet. Skolan 

behöver ha en god och nära relation till Regionen, socialtjänsten och polisen.  

 

Med bakgrund i detta föreslås kommunfullmäktige besluta  

Att  

Stärka elevhälsan med en talpedagog 

Att 

Stärka elevhälsan med anställda ungdomscoacher med viss tjänstgöring också kvällstid. 

Att 

verka för att aktivt öka skolans samarbete med andra viktiga aktörer för att arbeta mot psykisk 

ohälsa i ett tidigt skede  

Att  

Sätta rimliga gränser för hur många elever en skolkurator, en psykolog, en läkare och en 

skolsköterska kan ha ansvar för (i dag finns inga sådana gränser) 
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