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Yttrande över motion från Vänsterpartiet angående
avgiftsfria mensskydd
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och skolnämnden har getts tillfälle att yttra sig över Vänsterpartiets motion om att
Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsfria mensskydd ska finnas tillgängliga för kommunens flickor
och kvinnor upp t.o.m. 23 års ålder. Barn- och utbildningskontoret medhåller i frågans vikt och anser
motion besvarad då avgiftsfria mensskydd idag finns att hämta i kommunens skolverksamheter.

Ärendet
Beskrivning
Vänsterpartiet har via Jessica Hilwëyn och Ola Nordstrand inkommit till Kommunfullmäktige 2019-1111 en motion där de yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsfria mensskydd ska finnas
tillgängliga för kommunens flickor och kvinnor upp t.o.m. 23 års ålder. Denna motion har sedan
kommit barn- och utbildningskontoret tillhanda 2020-03-16.
Motionärerna skriver att
”Tillgång till och kunskap om bra mensskydd är en nödvändighet för alla som menstruerar och ska inte
vara beroende av personens hemförhållanden. God tillgång till mensskydd minskar oron för
blodfläckar, dålig lukt och att bli hånad för det.”
Motionen rör primärt ungdomsmottagningen som sjukvården har ansvar för, men motionärerna
föreslår även att mensskydden ska finnas på kommunens skolor då mens kan komma plötsligt och
oväntat för många och att det kan bli svårt att genomföra skoldagen utan ett tillgängligt mensskydd.
Enligt barn- och utbildningskontorets elevhälsa finns det redan idag möjlighet för skolsköterskor inom
kommunens skolverksamheter att centralt på elevhälsan hämta mensskydd för utdelning.
Verksamheterna har alltså redan mensskydd tillgängligt i sina verksamheter för menstruerande elever,
de kan även kostnadsfritt få mensskydd vid ett besök på elevhälsan. Elevhälsan har tidigare
prenumererat på kostnadsfria mensskydd men denna prenumeration har avslutats då förråden snabbt
fylldes på och att det till slut inte fanns någon plats för de mensskydd som gratisprenumerationen
genererade. Elevhälsan ställer sig dock positiv till att på nytt återuppta denna prenumeration om
behovet och efterfrågan ökar. Åtgången på skolenheterna på mensskydd har i dagsläget inte varit stor
och detta kan bero på att eleverna inte alltid är medvetna om var mensskydden finns att hämta. Men
detta kan lätt uppmärksammas genom att frågan tas upp på Elevhälsans professionsmöten.

Lagkrav
Enlig barnkonventionen paragraf 281 ska ”konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att
säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga
värdighet och i överensstämmelse med denna konvention”. Vidare benämner Barnkonventionen vikten
av barns rätt att ha en levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska
och sociala utveckling (paragraf 27)2.
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
I dagsläget är förfarande med att förse barn- och skolnämndens verksamheter med mensskydd
avgiftsfri för nämnden.
Det finns även ett gällande avtal med företaget Onemed gällande sanitets- och sjukvårdsartiklar om
mensskydd skulle behövas köpas in

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret tolkar motionen så att Vänsterpartiet inte menar att målgruppen ska
förses med årsförbrukningar av mensskydd utan snarare att de ska finnas tillgängliga i barn- och
utbildningskontorets verksamheter något som barn- och utbildningskontoret ställer sig mycket positiv
till då vi är medvetna om de svårigheter som ungdomar kan ställas framför i och med sin menstruation
som vänsterpartiet också beskriver i sin motion.
Barn- och utbildningskontoret ser det nödvändigt att frågan om vart mensskydden finns att tillgå
medvetandegörs bland eleverna. Detta genom att frågan lyfts på de månatliga professionsmötena där
de som är verksamma ute på skolorna får kunskapen om vart de kan hämta mensskydd för att sedan
distribuera på sina respektive skolor.
Barn- och utbildningskontoret ställer sig heller inte negativa till att mensskydden fördelas på ytterligare
distributionssätt genom bland annat behållare för mensskydd installeras på lättåtkomliga platser för
eleverna. Detta för att underlätta menstruerande elevers vardag och för att de inte ska känna sig
osäkra eller för den delen gå miste om utbildning för att mensskydd ej finns att tillgå på skolan.

Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2020-09-28 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2020-10-12.
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