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§ 154 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
gratis mensskydd
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion där han föreslår att
mensskydd ska finnas tillgängligt gratis på ungdomsmottagningar
och skolor i kommunen.
Motionen har behandlats av socialnämnden, grund- och
förskolenämnden samt till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Förvaltningens synpunkter

Av socialförvaltningens underlag till nämndens behandling av
motionen anges att kommuners ansvar inte omfattar att
tillhandahålla hygienartiklar till allmänheten och att detta vore en
otillbörlig påverkan på den lokala handeln. Socialförvaltningen
anser vidare att socialtjänstlagen ger tillräckligt med verktyg för att
tillförsäkra Haningebor en skälig levnadsnivå. De ekonomiska
konsekvenserna av motionens förslag, samt hur förslaget skulle
finansieras, bedöms vara svåra att beräkna.
Av underlag för motionens behandling i grund- och
förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
framgår att kommunens skolsköterskor i nuläget har bindor och
tamponger att dela ut till de elever som har glömt hemma.
Utbildningsförvaltningen bedömer dock att, förutom den
ekonomiska kostnaden, det vore en orimlig arbetsbörda för
skolsköterskor om de ska dela ut alla mensskydd som skolornas
elever behöver.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
behandling av motionen och har inget ytterligare att tillföra.
Motionen föreslås avslås.
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Underlag för beslut

- Motionen
- Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2018-09-16
- Beslut socialnämnden 2018-10-23, § 148
- Beslut gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-03-26 § 26
- Beslut grund- och förskolenämnden 2019-03-27 § 27
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg yrkar bifall till eget förslag från Vänsterpartiet
(bilaga), innebärande att motionen anses besvarad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, socialnämnden
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