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Remissvar: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 
2021:11 
 
Psykologförbundet tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter över 
utredningen; Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11. 
 
Psykologförbundet är positiv till utredningens arbete men vill lämna synpunkter på 
några av utredningens förslag. 
 
7.6 Förslag: Det ska, inom ramen för förordningen om uppgiftsskyldighet för 
huvudmän inom skolväsendet, vara obligatoriskt att redovisa tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator.  
 
Förbundet tillstyrker förslaget, men vill lägga till uppgifter om specialpedagoger 
och speciallärare gällande skyldigheten.  
 
7.7.2 Förslag: Elevhälsans nuvarande uppdrag ska förtydligas med bestämmelser 
om att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och organisationsnivå 
samt ske i samverkan med övrig personal på skolan. Elevhälsan ska vidare bidra till 
skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan även samverka med hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten.  
 
Förbundet anser att det är viktigt att rätt resurser och förutsättningar ges för den 
psykologiska insatsen i elevhälsan, samt för den samlade elevhälsan. Exempelvis 
behövs resurser i form av; arbetstid på varje enskild skolenhet, möjlighet att delta i 
elevhälsans arbete genom exempelvis deltagande på elevhälsomöten, relevant 
organisatorisk placering och mandat, tillgång till arbetsmaterial, säkerställande av 
kollegialt utbyte, handledning och löpande fortbildning/kompetensutveckling.  
 
Vi anser även att det är viktigt att huvudman säkerställer att psykologen tilldelas för 
uppdraget en funktionsduglig fysisk arbetsmiljö exempelvis arbetsrum och test-
/samtalsrum som uppfyller krav på patientsäkerhet. 
 

Dnr U2021/01369 

 

 

Utbildningsdepartementet 
103 33 Stockholm 
 



 
 
 
 
 

 

7.7.3 Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få 
meddela föreskrifter om det högsta antalet elever en skolläkare, en skolsköterska, 
en psykolog och en kurator får ansvara för. På förordningsnivå ska regleras att en 
skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, 
en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever.  
 
Förbundet anser att elevantalet på 1000 elever för varje enskild psykolog enligt 
utredningens förslag är för högt. Sveriges Psykologförbundet (PSIFOS) 
rekommendation för att garantera rektors, skolors och elevers tillgång till önskvärt 
psykologstöd så behöver det finnas minst en heltids psykologtjänst per max två 
rektorer eller max 500 elevers skolmiljö (om en rektor har ansvar för upp till 500 
elever). Det finns en påtaglig risk att i kommuner där psykologer lyckats säkerställa 
ett lägre elevantal kommer att drabbas negativt. Något som också starkt påverkar 
psykologen i sitt arbete är antal rektorer, skolenheter och elevhälsoteam, som 
psykologen samarbetar inom. Att enbart fokusera på elevantal missgynnar 
psykologen, då en stor del av arbetet handlar om antal kontakter ute på skolorna.  
 
Vi vill i detta sammanhang även uppmärksamma på att det valda nyckeltalet, 
förutom hur det är relaterat till hur psykologens uppdrag är utformat, är relaterat 
till om psykologer har strategiska funktioner i verksamheten. Exempelvis om 
psykologer arbetar med systemutveckling, ledning och hälsofrämjande insatser på 
gruppnivå. Det kan då vara rimligt att ha fler elever per psykolog. 
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