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Dnr 2018/001229 -624 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis 
mensskydd till flickor i kommunens skolor 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att gratis mensskydd tillhandahålls av elevhälsan till alla 

flickor i kommunens skolor.      

Beslutsunderlag 

Motion, inkom den 16 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad 30 augusti 2018.      

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut 

Motionen avslås då kommunen redan uppfyller förslaget.    

_____ 
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis 
mensskydd till flickor i kommunens skolor 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att gratis mensskydd tillhandahålls av elevhälsan till alla 

flickor i kommunens skolor.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkom den 16 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad 30 augusti 2018.    

Överväganden 

Redan idag tillhandahåller skolsköterskorna mensskydd till elever som så 

önskar på kommunens skolor. De utrustar dessutom vissa toaletter och 

fritidslokaler med mensskydd.  

På ett individuellt hälsosamtal i år 4 talar skolsköterskorna med eleverna om 

puberteten och vad som händer i kroppen i samband med att puberteten 

inträder. I år 5 och 6 träffar skolsköterskorna eleverna i olika grupper och 

samtalar då om känslor, pubertet och sexualitet. I år 7 genomförs ett 

uppföljande individuellt hälsosamtal där dessa frågor tas upp på nytt. 

Elevhälsan har i uppdrag att arbeta främjande, förebyggande och stödjande i 

denna fråga. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås då kommunen redan uppfyller förslaget.  

David Idermark 

Verksamhetsområdeschef 

Ylva Tinnert-Gelebo 

Utvecklingsledare 

Fattat beslut expedieras till: 

Ylva Tinnert Gelebo 

David Idermark 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis mensskydd till flickor i kommunens 
skolor. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 16 augusti 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 




