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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 34 

Diarienr: KS-2020/00467 

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga; 

Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga i enlighet med 

yttranden från för- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 yrkar 

Gudrun Nordborg (V): 

 

 att Umeå kommun utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola 
och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig. Skolnämnderna föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Jämställdhetsutskottet föreslår i 

sitt yttrande att motionen ska anses besvarad. 

 

Skolnämndernas gemensamma yttrande 

Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande för att stödja eleverna mot utbildningens mål. Umeå 

kommuns utbildningar erbjuder elevhälsa för elever i grundskolan och i 

gymnasieskolan, vilket innebär åldrarna 6-12 år i normalfallet. Umeå 

kommuns elevhälsa ansvarar för de elever som går i våra kommunala 

skolor. Det innebär att alla barn/ungdomar i Umeå inte har tillgång till 

Umeå kommuns elevhälsa. Alla skolhuvudmän har ett ansvar för att de 
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egna eleverna har tillgång till elevhälsa. Elevhälsopersonalen, till exempel 

skolsköterska och kurator finns endast tillgängliga under planerad 

skolverksamhet och har ingen akutverksamhet i sitt uppdrag. 

Finansieringen av förslagen verksamhet är oklar och går ej att genomföra 

med befintliga resurser. Föreslaget med gratis mensskydd till unga är i sig 

positivt men ligger inte i linje med elevhälsans uppdrag enligt skollagen.  

Beslutsunderlag 

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga 

För-och grundskolenämndens yttrande 2020 § 64  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2020 § 62 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 § 41 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen mot Skölds 

förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – bifall till motionen 

 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 

(avslag) 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget att 

bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde 2021-02-22 på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Gudrun Nordborg, Moa Brydsten, Mariam Salem, 
Maria Nilsson, Robert Axebro, Lena Riedl, Nasteho Osman Lander och 
Lasse Jacobson.  
 
Yrkanden 
Moa Brydsten (S), Mariam Salem (MP), Maria Nilsson (SD), Robert 
Axebro (C) och Lena Riedl (M) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gudrun Nordborg (V) och Nasteho Osman Lander (V) – Bifall till 
motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 §41  
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