
Riskbedömning gällande besparing på personal inom avdelning 
Elevhälsa 

 

 

Besparing 
 
Arbetsgivaren planerar att göra en besparing på 200 tkr vid avdelning 
Elevhälsa, Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun. Arbetsgivaren har 
utarbetat ett förslag på att besparingen ska göras genom en minskning 
av kuratorsgruppen med 0,4 tj. 
 
Bakgrund 
 
 Arbetsgivaren beskriver i sin kvalitetsrapport att den psykiska ohälsan 
bland elever i Piteå kommun ” har stigit över tid ”, vilket innebär att  
alltfler barn och ungdomar söker hjälp och stöd hos elevhälsans 
personal. Kuratorerna på grundskolan beskriver hur de ser en 
fördubbling av antalet barn och ungdomar som söker individuellt stöd 
hos kurator sedan 2015. Läsåret 2105/2016 hade kuratorerna 1105 
enskilda samtal och läsåret 2019/2020 var det 2415 samtal. De senaste 
två åren har efterfrågan på individuella kuratorsamtal ökat med drygt 
700 samtal. Gymnasieskolans kuratorer beskriver samma utveckling 
bland gymnasieungdomar, man ser ett alltmer ökande behov av stöd och 
hjälp. 
 
Konsekvenser av nerdragning 
 
En nerdragning av elevhälsans resurser skulle därför medföra en ökad 
arbetsbelastning för personalen som arbetar inom elevhälsa, då det 
ökade hjälpbehovet hos barn och ungdomar skulle medföra att kurator 
får fler elever på sin tjänst, vilket medför en högre arbetsbelastning som i 
sin tur medför sämre arbetsmiljö för kuratorerna. 
 
 
 
 



Arbete med klass/gruppverksamhet 
 
 Elevhälsans personal beskriver att när de arbetar i klasser och grupper så 
söker alltfler elever kontakt för att de även vill ha individuellt stöd, vilket 
innebär att kuratorsarbetet kräver mer resurser för att kunna möta ett 
ökat behov, inte mindre resurser. Arbetsgivaren har dessutom startat 
upp en ny föräldrautbildning ” Komet ” som kommer att kräva 
personalresurs från elevhälsan, under lång tid framöver. Detta arbete ska 
göras på kvällstid och för varje föräldragrupp ska två personer från 
elevhälsan arbeta som handledare, vid 8 tillfällen. I uppdraget ingår även 
att handledarna ska ta enskild kontakt med de föräldrar som anmält 
intresse för att få stöd, men som av olika anledningar inte deltar i 
föräldragruppen. Sedan tidigare arbetar kuratorerna med olika former av 
gruppverksamhet. 
 Flera kuratorer är utbildade i föräldrastödsutbildningen ” Älskade, 
förbannade tonåring ( ÄFT ) som genomförts löpande ( med paus nu 
under corona ) även den på kvällstid. Stödgruppsverksamheten ” Skilda 
världar ”  erbjuder gruppstöd för de barn som har skilda föräldrar. Några 
av kuratorerna har varit handledare även för denna gruppverksamhet. 
Dessa pågående gruppverksamheter är mycket uppskattade och viktiga 
men också resurskrävande. Det är redan nu svårt för kuratorerna att 
hinna med både individuellt stödarbete och alltfler klass- och grupp 
verksamheter. 
 En nerdragning av resurs i kuratorsgruppen kommer innebära att det 
inte finns reell arbetstid att arbeta med och utveckla nya metoder, då 
utbildning, planering och praktiskt genomförande kommer att ta alltför 
stora resurser i anspråk i en verksamhet som redan nu är hårt ansträngd. 
 
 
Riskbedömning om nerdragning med 0,4 tj för kuratorsgruppen 
 
Kuratorsgruppen utgör 12,5 tj. Kuratorerna arbetar vid grundskolan och 
gymnasieskolan. Kuratorerna ska ge stöd till elever, personal och 
föräldrar. Kurator är kopplad till skolorna och ingår i skolans 
elevhälsoteam, där man hittar lösningar och stöttar elever på bästa sätt. 
Kuratorerna hjälper elever och föräldrar till kontakt med andra 
myndigheter, exempelvis BUP, socialtjänst eller polis. 



Den förändring arbetsgivaren planerar att genomföra innebär minskad 
resurs och innebär att det blir en minskning av antalet arbetstagare. 
Detta innebär en större arbetsmängd för de övriga kuratorerna och en 
osäkerhet under förändringsarbete. Risken för ohälsa på grund av för 
stor arbetsmängd är allvarlig, då alltfler resurser efterfrågas för barn och 
ungdomar då den psykiska ohälsan bland elever ökar och behovet av 
kuratorstöd därför ökar. 
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