
Vänsterpartiet

Motion
Till Kommunfullmäktige i Malmö

Inför en strategi och handlingsplan för sexuell hälsa
Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar hela befolkningen och
genom människans hela liv. Det är ett område med betydelse för varje människas
självkänsla, nära relationer och välbefinnande, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön,
könsidentitet eller könsuttryck och är en av hälsans bestämningsfaktorer.

Folkhälsomyndigheten anger att det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Arbetet
för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar till att förbättra samhälleliga och
sociala förutsättningar för ökad sexuell och reproduktiv hälsa och möjligheten att
tillgodogöra sig rättigheter för individen. En utgångspunkt är allas lika värde och
principen om ickediskriminering i relation till sexuell och reproduktiv hälsa.

Precis som det står på Malmö stads hemsida så är sexuell hälsa ett brett ämnesområde,
Vänsterpartiet hade dock velat se en ambitionshöjning i arbetet. Vi tycker inte att politiken
eller förvaltningar inom Malmö stad kan luta sig mot det arbete som gjordes medan vi
fortfarande var med och styrde staden.

Malmö stad anger att de uppnår målen med arbetet med sexuell hälsa genom verksamheten
sexuell hälsa som organisatoriskt ligger under arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Dessa ska enligt hemsidan

- samordna det förvaltningsövergripande kunskapsforumet. Ett forum som ger
möjlighet till dialog, utveckling och samsyn kring de olika frågor som ryms inom
sexuell hälsa.

- samordna nätverket Sexualitet och socialt arbete med syftet att synliggöra
sambanden mellan social- och sexuell utsatthet.

- arbeta med olika organisationer både i projekt och långsiktiga samarbeten.

Mellan 2010-2017 fanns en Strategi och handlingsprogram för arbetet med sexuell
hälsa och mellan 2014-2017 även en Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa. Varför
dessa inte förnyats efter att de utgått är för oss obegripligt. Nu kräver vi en uppväxling av
arbetet och föreslår därför kommunfullmäktige besluta

● att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi och handlingsplan för
arbetet med sexuell hälsa i alla åldrar för den kommande mandatperioden.

● att strategin och handlingsplanen ska förnyas var fjärde år.
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