
Svar på interpellation gällande minst en kurator per 300 elever 

Hanna Victoria Mörck (V) har i en interpellation ställt en fråga avseende hur många elever 

Uppsalas kuratorer har ansvar för. 

 

Varje ung människa måste få en god start i livet. En god psykisk hälsa är väsentlig för alla 

aspekter i livet: skolprestation, fritid, familje- och kompisrelationer såväl som för den fysiska 

hälsan. För att möta utmaningen med psykisk ohälsa i alla åldrar spelar skolans elevhälsa en 

viktig roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, särskilt eftersom de finns nära 

eleverna i deras vardag. Därför måste det förebyggande arbetet och tidiga insatser prioriteras 

långsiktigt. 

 

Nu till Hanna Victoria Mörcks frågor:  

Hur många elever har varje kurator ansvar för i Uppsala idag?  

Medianvärdet för antal elever per heltid är 608 stycken i Uppsalas grundskolor. Det finns 

således kuratorer som har hand om färre elever men även de som har hand om fler än så, ofta 

kopplat till att de har ett annat uppdrag och att det gäller elever i yngre åldrar. Medianvärdet 

för årskurs 6–9 är 451 stycken elever.  

 

Vad tycker du är ett rimligt riktmärke för hur många elever en kurator kan ha ansvar 

för?  

Antalet elever per kurator har betydelse för möjligheten att hålla god kvalitet i sitt arbete. Det 

är rektor som bygger elevhälsans organisation utifrån elevernas behov och behoven kan se 

olika ut i olika åldersgrupper och i olika elevgrupper. Behovet kan också vara beroende av 

hur bemanningen ser ut och vilka kompetenser som i övrigt finns att tillgå på en skola.  

 

I skollagen ställs krav på en samlad elevhälsa som i första hand ska arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande. Inom elevhälsan behöver de medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatserna samverka tvärprofessionellt. Lärande och hälsa går hand i 

hand och därför är det betydelsefullt hur skolledare leder och organiserar arbetet med 

elevhälsan.  

 

På utbildningsnämndens senaste sammanträde den 10 februari 2020 presenterades en 

kvalitetsanalys för grundskolan innehållandes en genomgång av skolornas bemanning av de 

lagstadgade kompetenserna i elevhälsan som visar på mycket stora skillnader i tjänsternas 

omfattning mellan skolorna. Medarbetarundersökningen visade också att flera yrkesgrupper i 

elevhälsan, främst SYV och kurator, har en lägre nöjdhetsgrad än övriga yrkesgrupper. Det 

identifierades ett behov av att stötta skolorna med nyckeltal för bemanning av dessa 

yrkesgrupper. Detta är något som vi tar på allvar och ska arbeta vidare med för att skapa en 

mer likvärdig elevhälsa i Uppsalas grundskolor. Att i nuläget ge ett numerärt svar på 

interpellantens fråga är därför inte möjligt. 

 

I mål och budget för 2020 finns 1,5 miljoner avsatta för en insats kopplat till stärkt elevhälsa. 

Digitala kuratorer kan vara ett komplement för att ge elever en ökad tillgång till en kurator. 

Samtidigt tillkommer också nya kompetenser i skolorna som arbetar i anslutning till 

elevhälsan, som exempelvis socialpedagoger och socialarbetare med placering i skolan. Det 

pågår även ett arbete med att ta fram en handlingsplan för att förbättra ungas psykiska hälsa. 
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