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Nathalie Johansson
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Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Behovsanalys över förskoleplatser i Ösmo
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Godkänna behovsanalysen över förskoleplatser i Ösmo.
2. Överlämna behovsanalysen till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en
förstudie.

Ärendet
I dagsläget placeras barn med sin grundplacering i Ösmo på förskolor i Nynäshamns tätort på grund av
platsbrist. Det finns indikationer på att situationen kommer förvärras under senare delen av 2020. För
2021 ser situationen likartad ut men har ett förväntat större inflöde av barn är utflöde. Ett stort problem
som nyligen uppdagats är att en stor andel av barnen i förskolemässig ålder i Ösmo inte går i någon
förskola överhuvudtaget idag. Det skapar en stor osäkerhet som gör att antalet barn i kö kan öka
dramatiskt på kort tid. Detta är sannolikt en delförklaring till varför behovet har svängt i Ösmo på så kort
tid.
Situationen i Ösmo kommer att bli mycket ansträngd våren 2021 och bli ännu mer besvärlig våren 2022.
Sannolikt kommer motsvarande 2-3 avdelningar att saknas våren 2022. En del av detta, motsvarande ca
en avdelning, kommer antagligen att kunna lösas i Segersäng. Förvaltningen har med hjälp av
kommunstyrelseförvaltningens lokalstrateg tagit fram en behovsanalys över förskoleplatser i Ösmo för de
närmaste åren som underlag för en förstudie, se bilaga 1.
Förvaltningen prognostiserar en ökad tillströmning tidig vår 2021. Det är viktigt att redan nu påbörja
arbetet med att finna alternativa lösningar för förskoleplatserna i Ösmo för att minska redan ansträngd
situation men också minska den ökade ansträngningen som prognostiseras till 2021.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
Behovsanalys över förskoleplatser i Ösmo
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Tjänsteställe/handläggare
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Nathalie Johansson
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Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Reviderat remissvar- motion om gratis mensskydd för
tjejer och unga kvinnor
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna
yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har fått på remiss att yttra sig över en motion om gratis mensskydd.
Vänsterpartier har till Kommunfullmäktige 2018-06-04 inkommit med en motion där kommunfullmäktige
föreslås besluta om att det ska finnas mensskydd på kommunens ungdomsmottagningar och skolor som
ska delas ut gratis till tjejer och unga kvinnor (12-23 år). Motionären framför att mensskydd är en
kostnad som tjejer/kvinnor inte kommer ifrån och menar att kommunen bör underlätta för unga tjejer
och kvinnor genom att dela ut gratis mensskydd. Tjejer/kvinnor i kommunen kan således lägga pengar
på annat som studiematerial eller fritidssysslor. Motionären menar att den minskande kostnaden om
mensskydd skulle betyda mycket för många familjer och unga kvinnor. Motionären poängterar att
menstruation aldrig ska vara en klassfråga.

Ärendet
I Nynäshamns kommun finns det gratis mensskydd i skolorna hos både skolsköterskorna och på
skolexpeditionerna för den som behöver.
Efterfrågan av mensskydd varierar i skolverksamheterna och det köps idag in mindre volymer men som
justeras utifrån efterfrågan. På gymnasiet är efterfrågan stor medan det inom grundskolorna än betydligt
mindre.
Att det finns gratis mensskydd i kommunens skolor är inte något som förvaltningen aktivt marknadsför. I
verksamheterna som gymnasiet där efterfrågan är stor är det känt hos tjejer att de har möjlighet att få
mensskydd, många tar dock med sig egna skydd framför skolsköterskan. Många använder möjligheten
att få gratis mensskydd i skolan vid akuta fall då de glömt att ta med sig skydd.
I skolverksamheterna justeras inköpen av mensskydd utifrån efterfrågan. Om efterfrågan blir större än
väntat och ett större parti behöver köpas in ska skolsköterskorna flagga för detta. Verksamheterna kan
då behöva ökade medel för att klara av den ökade efterfrågan och det kan bli aktuellt att låta
ungdomsmottagningen stå för all utlämning. På så sätt kan fler unga tjejer/kvinnor bli mer bekanta med
ungdomsmottagningen och om de behöver få hjälp även med annat.
Motionären framför att gratis mensskydd bör vara för personer mellan 12-23 år men om nu efterfrågan i
kommunen skulle öka och det blir aktuellt för ungdomsmottagningen att ansvara för all utlämning vill
förvaltningen poängtera att ungdomsmottagningen i Nynäshamns kommun är upp till 22 år.
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Det är svårt att uppskatta hur stor kostnaden är för kvinnor avseende mensskydd varje månad.
Motionären framför att mensskydd och värktabletter kostar en tjej/kvinna ca. 200 kr per månad.
1 november 2018 mätte Statistiska Centralbyrån (SCB) att det i Nynäshamns kommun bor 1543 st
personer mellan 12-22 år1. Om alla tjejer/kvinnor mellan 12-22 år skulle hämta ut gratis mensskydd varje
månad på ungdomsmottagningen skulle totalsumman bli ca. 1 850 000 kr per år. Inköpen av mensskydd
idag i skolverksamheterna är inte i närheten av den nivån eftersom efterfrågan är låg.
Förvaltningen bedömer att verksamheterna möter den efterfrågan som finns idag angående gratis
mensskydd.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare, vid sammanträde den 28 januari 2019, yttrat sig över
motionen. I diskussioner som har följt efter detta yttrande har det framkommit att det remissvaret kunde
tolkas som att det finns en mer omfattande utdelning av gratis mensskydd vid ungdomsmottagningen än
vad som är fallet. I realiteten handlar det om att enskilda personer, som en del i en behandling, kan få
del av mensskydd via ungdomsmottagningens försorg men det har inte funnits en generell rättighet att få
del av kostnadsfria skydd. Eftersom kommunstyrelsen inte har hunnit besluta i ärendet föreslås aktuellt
yttrande ersätta det som fastställdes i januari 2019.

_______________________
Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2018/0153/060-4
Bilaga 1, motion gällande gratis mensskydd för tjejer och unga kvinnor.
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