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Yttrande till Medborgarförslag - Anställ en fysioterapeut till 
elevhälsan i Piteå 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anställa en fysioterapeut till elevhälsan i Piteå 
kommun. Denne skulle utföra förebyggande arbete för Piteå kommuns barn och ungdomar 
genom att främja fysisk aktivitet och undervisa både barn och föräldrar om vikten av att barn 
rör på sig, samt hjälpa barn/ungdomar att hitta vägen till att vara fysiskt aktiv. 
 
Det finns ett fåtal kommuner i landet som idag har en anställd fysioterapeut i sin elevhälsa. 
För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas och det ska finnas tillgång till 
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk 
kompetens. Skollag 2010:800 och Socialstyrelsens och Skolverkets ”vägledning för 
elevhälsan (2014). Skolsköterskan har i sitt elevhälsouppdrag och inskrivet i metodboken att 
de ska jobba förbyggande och främjande med både kost, motion, allmän fysisk och psykisk 
hälsa för alla våra elever. (Socialstyrelsens allmänna föreskrifter för skolhälsovården) 
 
Dessutom arbetar många av våra skolor i Piteå idag med extra rörelse som främjar inlärning. 
Piteå kommun har ett projekt där man puffar för gratis träning och friskvård för unga. Pro-
jektet heter PUFF. Dansprojektet, danskraft som startat februari 2019 ska stärka den psykiska 
och fysiska hälsan.(Piteå musik och dansskola) 
I dagsläget är det inte möjligt att omfördela de befintliga resurserna i elevhälsan för att an-
ställa en fysioterapeut. 
 
Utifrån ovanstående information föreslår vi avslag på motionen. 
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