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"En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna
för hållbar tillväxt handlar
människors utveckling. Här i Sundsvall har vi Sveriges bästa skola."
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I vår hållbara tillväxtstrategi RIKARE, som beskriver kommunens målbild var vi ska vara
2021, uttalas detta citat. Vi är djupt stolta över en så hög målsättning gällande skolan då den
är en central del för Sundsvalls utveckling och en viktig faktor både för att få en högre
inflyttning och att de som redan bor här ska trivas.
För att uppnå målet Sveriges bästa skola behöver vi förutom duktiga och drivna pedagoger
öka elevers förutsättningar att ta till sig kunskap. För att ha högsta möjliga förmåga att lära in
behöver man må bra och känna sig trygg. Om dessa grundbehov inte är tillgodosedda kommer
det att inverka negativt på skolresultaten. I en rapport om psykisk ohälsa i Sverige
konstaterade OEeD i våras att det är de unga som är värst drabbade. Så många som en av fyra
16-18-åringar hade problem.
Kritik riktades mot skolhälsovården som saknade tillräckligt med resurser och för att
väntetiden till skolpsykologerna var för lång. Det visade sig att väntetiden kan vara upp lO
veckor för kommunala skolor och 22 veckor för friskolor. Detta känns väldigt oroväckande då
den enskilda individen får under lång tid vänta på hjälp samtidigt som studieresultaten hinner
sjunka avsevärt under den tiden.
Trakasserier och mobbing idag sker inte bara i skolkorridoren utan finns även på nätet och i
sociala medier. Många av våra elever stänger aldrig av den virtuella världen utan tar med sig
sina mobbare hem över helgen och går och lägger sig med hot och trakasserier i form aven
plingande telefon under kudden.
En lösning på problemet med långa väntetider och nya forum för mobbing är att etablera
skolkuratorer och skolpsykologer på nätet och till det införa en tidsgaranti. Vi tror att fler
kommer våga söka hjälp om man kan chatta anonymt om sina problem, det ska även vara
möjligt att boka tid för personligt möte via nätet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige

besluta:

att Uppdra till BUN att införa en modell för att ha skolkuratorer och skolpsykologer på nätet
att Systemet blir tillgängligt för samtliga gymnasieskolor i Sundsvalls kommun
att Införa en tidsgaranti som gör det möjligt att träffa en skolkurator inom 24 timmar och en

skolpsykolog inom en vecka
att Eventuella kostnader för uppdraget inarbetas i måloch resursplanen för 2014 med plan för

2015-2016
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_Vi:~r:df6rande i Barn- och utbildningsnämnden

Elin Nilsson (M) Ledarn

Barn- och utbildningsnämnden
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