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Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa gratis
mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö

GRF-2020-10226
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har överlämnat en motion från Emma-Lina Johansson (V), om att
införa gratis mensskydd på Malmös kommunala skolor, till grundskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Grundskolenämnden bedömer att
Malmö stads grundskolor redan idag har möjlighet att erbjuda flickor gratis mensskydd under
skoltid vid behov. Mot denna bakgrund anses motionen besvarad
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Karin Waldenström (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Yrkanden
Lisa Stolpe (V) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Sanna Axelsson (S) yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Lisa Stolpes (V) förslag att avslå
liggande förslag till yttrande och att anse motionen besvarad. Dels Sanna Axelssons (S)
förslag att bifalla liggande förslag och anse motionen besvarad.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och att grundskolenämnden ska
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201009 Remiss angående motion från Emma-Lina
Johansson (V) om att införa gratis mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö
§124 GRNAU Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa gratis
mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö
Förslag till yttrande GRNAU 201009 Remiss angående Motion från Emma-Lina
Johansson (V) om att införa gratis mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa gratis mensskydd på alla
kommunala skolor i Malmö

5

Vänsterpartiet

Reservation

Grundskolenämnden 2020-10-20, ärende nr 2 ”Motion om att införa gratis mensskydd på
alla kommunala skolor i Malmö”.

Att kostnadsfritt kunna erbjuda mensskydd i skolorna är en trygghet för den som inte har råd
eller möjlighet att köpa detta själv – det bidrar till en mer jämlik hälsa och till att utjämna
sociala och ekonomiska skillnader. Med kostnadsfri tillgång till mensskydd i skolan
garanteras att ingen elev uteblir från skolan på grund av mens.
Med tanke på att vi i Malmö har en barnfattigdom på 25 % (Rädda Barnen) samt att skolan
har ett kompensatoriskt uppdrag menar Vänsterpartiet att det vore ett steg i rätt riktning att
erbjuda gratis mensskydd till de som så behöver.
Vi vet att elever har möjlighet att erhålla mensskydd via Elevhälsan vid behov men vi menar
att mensskydd ska kunna erbjudas generellt till elever som har mens.
Idag delas gratis kondomer ut till elever i högstadiet vilket möjliggörs av att Region Skåne
står för kostnaden. Varför inte mensskydd?
Då grundskolenämnden ansåg motionen besvarad genom att det idag erbjuds gratis
mensskydd enbart vid behov (elever som glömt mensskydd eller om mensen kom oväntat)
reserverar vi oss härmed och bifaller motionen i sin helhet.

Malmö den 20 oktober 2020

Lisa Stolpe
Med instämmande av
Helena Olsson
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2020-10-20
Ärende GRF-2020-10226: Motion från Emma-Lina Johansson (V) om
att införa gratis mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö
Moderaterna och Centerpartiet vill betona att tillgången till mensskydd är viktig att lyfta fram. Vi
delar motionärens uppfattning att det många gånger är en stor kostnad för de personer som är i
behov av den typen av skydd. Samtidigt har vi att ta ställning till motionens att-satser som lyder
”att gratis mensskydd tillhandahålls av elevhälsan till alla elever som har mens i kommunens
skolor”. Eftersom denna möjlighet redan tillgodoses av elevhälsan för elever i akut behov så
instämmer i nämndens besvarande.
Diskussionen huruvida skolan ska ha ett övergripande ansvar att tillhandahålla mensskydd för
den som inte har råd att köpa själv är en bredare fråga. Vår grundläggande inställning är att varje
människa har ett egenansvar och frågan går utanför grundskolans uppdrag. Vi anser även att
frågan om finansiering bör diskuteras och ställas mot övriga behov som stadens medborgare är i
behov av.

John Eklöf (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Karin Waldenström (M)

Joacim Ahlqvist (C)

