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KS § 158

Medborgarförslag om sexuell hälsa

Konimunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse medborgarslaget besvarat.

Motivering till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver ett främjande och förebyggande
arbete kring elevers hälsa. Förvaltningen har en väl ftingerande elevhälsa och
tar in de resurser som krävs i form av externt stöd när så krävs. Förvaltningen
har tagit del av det förslag som redovisas i medborgarförslaget. Information
kommer att ges vid lämpligt tillfälle och då det är möjligt att genomföra.

Ärendebeskrivning
1 ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att anlita en viss
barnmorska för att informera/uppdatera kommunens ungdomar/lärare/föräldrar
om sexuell hälsa.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag. BUN 210831 § 72, dnr BUN12O21:174. 1 sida.
Protokollsutdrag, KF 210621 § 82, 1 sida.
Medborgarförslag. 202 1-06-08, 1 sida.

Underlag
Protokollsutdrag, BUNA L 210817 § 36. dnr BUNi2O2 1:174, 1 sida.
Tjänsteutlätandc. barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-09, 1 sida.

Proto ko IIs utdrag
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
202 1-10-22
Micaela Olsson



Cagnefs kommun Protokollsutdrag

Sammanträdesdaturn Sida
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 1(1)

BUN/202 1:174

BUN § 72

Medborgarfärslag om sexuell hälsa

Barn- och utbildningsnärnndens förslag till Icoinmunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige

1. Anse medborgarslaget besvarat.

Motivering till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver ett främjande och förebyggande
arbete kring elevers hälsa. Förvaltningen har en väl fungerande elevhälsa och
tar in de resurser som krävs i form av cxtcrnt stöd när sa krävs. Förvaltningen
har tagit del av det förslag som redovisas i medborgarförslaget. Infonnation
kommer att ges vid lämpligt tillfälle och då det är möjligt att genomföra.

Ärendebeskrivning
1 ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att anlita en viss

barnmorska för att informcra/uppdatera kommunens ungdomar/lärare/föräldrar
om sexuell hälsa.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AL 210817 § 36. 1 sida.
Protokollsutdrag, KF 210621 § 82, 1 sida.
Medborgarförslag. 202 1-06-08, 1 sida.

Underlag
Tjänsteutlåtande. barn- och utbildningsförvakningen, 202 1-08-09, 1 sida.

Protokollsutdrag
Komnnmstyrclscn

Utdragsbestyrkande

202 1-09-03
Hclcnc Jarcfors



Gagnefs kommun Protokollsutdrag

Sammanträdesdaturn Sida

Kommunfullmäktige 2021-06-21 1(1)

KS/202 :24

KF § 82

Medborgarförslag om sexuell hälsa

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittcra mcdborgarförslaget till kommunstyrelsen för bereclning.

Ären deb es krivni ng
1 ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att anlita en viss
barninorska för att informera/uppdatera kommunens
ungdomar/lärare/föräldrar om sexuell hälsa.

Beslutsunderlag
Medborgartörslag, 202 1-06-08, 1 sida.

Profokollsufdrag
Barn- och utbildningsnämnden + medborgarförslag för handläggning

Utdragsbcstyrkandc

2021-06-30
Micaela Olsson



GAGNEPS KOMKfUN

Ank. 2021-06-09

___________________

MEDBORG AR FÖRSLAG

Till
Gagnefs kommun

Medborgarförslag

Att anlita barnmorskan för att informera/uppdatera kommunens
ungdomar/lärare/föräldrar om sexuell hälsa.

Barn och ungdomar utsätts 1 allt högre grad för exponering av hård porr. Barnmorskan
har slagit larm om att detta leder till skador fysisk och psykisk

ohälsa hos unga. Många känner sig pressade att utföra sexuella handlingar som de Inte vill av
rädsla för att vara tråkig och i tron att det är norm. Barnmorskan vittnar om att hon möter
förvånansvärt många som har skador och men på grund av detta.

Argument:

Med dagens höga konsumtion av allt hårdare porr, som går neråt i åldrarna, blir
sexualupplysningen ännu viktigare och det gäller att ligga i framkant.

Det är viktigt att skolans företrädare, föräldrar och ungdomarna själva får upplysning om vad
som pågår och hur man kan prata om vad som är rimligt och hälsosamt len sexuell relation.

Gagnef har profilerat sig som en trygg kommun och nu viii vi stärka den bilden ytterligare
genom att genomföra en stor satsning på sexuell hälsa.

Förslag:

Vi föreslår att barnmorskan anlitas för att hålla sitt informativa och
stärkande föredrag för kommunens mellanstadie- och högstadleelever, samtliga skolors
lärare, samt att erbjudande går ut till samtliga vårdnadshavare för elever i kommunen att
höra henne.

Gagnef och Dala-Floda 2021-06-08


