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Svar på motion om gratis mensskydd
Ordförandens förslag till beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Svar på motion om gratis mensskydd
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V) har inkommit med en motion om gratis
mensskydd. I motionen yrkas att:
”Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor,
gymnasium samt ungdomsmottagningen.”
Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.
Frågan om gratis mensskydd har under senare år lyfts såväl i riksdagen som i flera
kommuner i Sverige. På lokal nivå handlar frågan ofta om huruvida det ska finnas gratis
mensskydd på toaletter på kommunala skolor eller inte. Under den allmänna motionstiden
hösten 2020 lämnades en motion till riksdagen om sänkt kostnad för mensskydd (Motion
2020/21:3065). I motionen finns två yrkanden;


Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna
att slopa momsen på mensskydd och tillkännager detta för regeringen.



Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna
att dela ut gratis mensskydd i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Utifrån yrkandena kommer motionen under våren 2021 att beredas i skatteutskottet samt
utbildningsutskottet.
Skottland röstade i slutet av år 2020 genom förslaget att erbjuda alla berörda kvinnor i
landet gratis mensskydd. Skottland är därmed det första landet i världen att dela ut gratis
mensskydd. Genom det nationella beslutet har bland annat skolor, högskolor samt
universitet i Skottland till uppdrag att se till att gratis menstruationsprodukter finns på sina
toaletter.
Frågan om mensskydd kan ses vara angelägen att lyfta utifrån FN:s Agenda 2030 och målen
om hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet samt jämställdhet. Katrineholms kommun
erbjuder redan idag elever möjlighet till kostnadsfria mensskydd under skoltid, om behov
skulle uppstå. Skydden finns att hämta hos skolsköterskor i såväl grundskola som på
gymnasiet. Också på ungdomsmottagningen finns mensskydd att tillgå, om behov skulle
uppkomma.
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Då det finns en motion på nationell nivå som är under behandling, i vilken det yrkas att
möjligheterna att dela ut gratis mensskydd i skolan ska undersökas, bör beredningen av
denna följas.

Ärendets handlingar


Motion om gratis mensskydd, 2021-01-10

Karin Rytter
Chef stöd och samordning
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt

Motion – Gratis mensskydd
Mens är en normal del av livet.
28 maj är den internationella mensdagen. Varför det just blivit den dagen är att maj är årets
5:e månad och att kvinnor i snitt har mens 5 dagar per månad. 28 representerar antalet
dagar i en genomsnittlig menscykel.
Det handlar om stora kostnader för en kvinna under hennes livstid då hon är beroende av
mensskydd. Kostnaderna är naturligtvis varierande för alla kvinnor. Det finns uträkningar
på ca 70.000:- under en livstid för en kvinna. För de unga kvinnor som går i grundskola och
gymnasium innebär det stora utgifter men även för deras familjer.
På ungdomsmottagningen i Katrineholm är det många som uttrycker att det är väldigt dyrt
med mensskydd. Det är några få stycken som inte alls använder skydd för att det är för dyrt.
Att ha tillgång till ett bra mensskydd är mycket viktigt för kvinnor. Det är en satsning på
jämställdhet och unga kvinnors utbildning och välmående. Det kan också innebära att fler
väljer att gå på idrottslektioner men även övriga lektioner.
Det har tagits fram en automat för gratis mensskydd som nyligen etablerats på marknaden.
Automaten är framtaget av två unga kvinnor från Nackagymnasiet och finns idag installerad
på några gymnasieskolor. Automaten innebär att det finns mensskydd på ett lättillgängligt
och tryggt sätt och är gratis.
Gratis mensskydd skulle påverka positivt genom att det signalerar att mens är något
naturligt och något som alla med livmoder har under sina fertila år. Idag är det ganska
stigmatiserat att prata om frågor som rör mens. Det skulle vara positivt om Katrineholms
kommun signalerar att detta är en viktig fråga.
Vi yrkar att:
Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor,
gymnasium samt ungdomsmottagningen.
För Vänsterpartiet
Anita Johansson
Katrineholm 2021 – 01 - 10

Tony Rosendahl

