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§ 53
Remissvar, Motion om mensskydd (UN 2021.074)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion med förslag att fullmäktige ska besluta att elever i 
skolor i Vallentuna ska erbjudas mensskydd avgiftsfritt.

I Vallentuna finns sedan många år tillbaka tillgång till kostnadsfria mensskydd på alla 
kommunens skolor såväl som på ungdomsmottagningen. En rundringning bekräftar att även 
alla friskolor i kommunen tillhandahåller kostnadsfria mensskydd för sina elever. 
Produkterna, i form av tamponger, bindor såväl som menskoppar finns tillgängliga hos 
skolsköterskan och på den toalett som finns i anslutning till skolsköterskan lokal. På de 
skolor, där skolsköterska inte är på plats alla dagar i veckan, finns produkterna tillgängliga så 
att de kan hämtas via annan personal. Elevhälsan har i omgångar försökt med att 
tillhandahålla mensskydd på fler toaletter ute på skolorna, men det har tyvärr inte fungerat på 
grund av sabotage och nedskräpning.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 211012, Remissvar, Motion om mensskydd
 Remiss, motion om mensskydd
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Tjänsteskrivelse

Remissvar, Motion om mensskydd

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har väckt en motion med förslag att fullmäktige ska besluta att 
elever i skolor i Vallentuna ska erbjudas mensskydd avgiftsfritt. 

I Vallentuna finns sedan många år tillbaka tillgång till kostnadsfria mensskydd på alla 
kommunens skolor såväl som på ungdomsmottagningen. En rundringning bekräftar 
att även alla friskolor i kommunen tillhandahåller kostnadsfria mensskydd för sina 
elever. Produkterna, i form av tamponger, bindor såväl som menskoppar finns 
tillgängliga hos skolsköterskan och på den toalett som finns i anslutning till 
skolsköterskan lokal. På de skolor, där skolsköterska inte är på plats alla dagar i 
veckan, finns produkterna tillgängliga så att de kan hämtas via annan personal. 
Elevhälsan har i omgångar försökt med att tillhandahålla mensskydd på fler toaletter 
ute på skolorna, men det har tyvärr inte fungerat på grund av sabotage och 
nedskräpning.

Bakgrund
Tillgång och prissättning på mensskydd debatteras återkommande nationellt såväl 
som internationellt. 

I Skottland har frågan lyfts på nationell nivå, för att erbjuda satsningen till alla flickor 
och kvinnor för att skapa samma villkor. Sedan 2018 har mensskydd funnits 
tillgängligt på skolor, högskolor och universitet i Skottland. Från 2020 beslutades 
att  även andra statliga och kommunala instanser ska erbjuda mensskydd. 

Sveriges kommuner har varierande förhållningssätt till frågan, och även momssatsen 
på mensskydd har i vissa sammanhang varit föremål för debatt.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Mensskydd är en nödvändighet som hälften av befolkning behöver för en fungerande 
vardag. Kopplingar kan därmed anses finnas till flera av FN:s mål i Agenda 2030, 
exempelvis målsättningarna om minskad ojämlikhet (mål 10), hälsa och 
välbefinnande (mål 3) och jämställdhet (mål 5). 

Förbrukning av engångsartiklar kopplar även till målsättningen om hållbar 
konsumtion och produktion (mål 12). Allmän tillgång på toaletter tycks vid 
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elevhälsans försök medföra väsentligt ökad konsumtion av engångsartiklar, utifrån 
sabotage.

Att tillgodose ett livstidsbehov av gratis eller subventionerat mensskydd är dock inte 
enbart en kommunal fråga. Hantering på nationell och/eller regional nivå kan ge 
bättre effekt för att undvika geografiska skillnader och säkerställa jämlik tillgång till 
mensskydd för flickor och kvinnor.

Konsekvenser för barn
Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara 
relevant utifrån att förslag till beslut är att motionen anses besvarad. Delaktighet kan 
exempelvis möjliggöras i utförandet inom utbildningsnämndens verksamheter. 

Linda Hallén Karina Karlsson
Avdelningschef Verksamhetschef Barn- och 
Avdelningen för verksamhetsutveckling elevhälsan

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Remiss 
Motion om mensskydd  

Svar på remissen önskas senast: 2021-12-30 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Motion 
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Mensskydd – en jämställdhetsfråga 

Menstruation är en biologisk cykel som ingen kvinna kan undvika vilket också innebär att inköp 
av mensskydd är en nödvändighet för halva Sveriges befolkning som bekostas av användarna fullt 
ut. 

Mens är alltså inget man kan välja bort. Det är dessutom en kostnad som är väldigt stor för 
många familjer vars ekonomier är svaga. Det kan kosta uppemot 70 000 kronor att bekosta 
mensskydd under en livstid vilket är ofantligt mycket. 

I Skottland är mensskydd gratis i skolor och på universitet, de finns på toaletterna på samma sätt 
som toapapper och tvål sedan år 2018. 

En undersökning gjord i Storbritannien visar på att mensfattigdom har en stor och direkt 
påverkan på flickors framgång, självförtroende och lycka. Mensskyddet påverkar flickors framtid. 

Detta är en jämställdhetsfråga och handlar om ekonomisk frihet. Tjejer ser sina bröder eller 
killkompisar gå på bio medan de behöver vara sparsamma för att köpa mensskydd. Det är varken 
värdigt eller acceptabelt. 

Vi Socialdemokraterna i Vallentuna föreslår därför att fullmäktige beslutar: 

- att elever i skolor i Vallentuna ska erbjudas mensskydd avgiftsfritt

För Socialdemokraterna i Vallentuna 

Ing-Marie Elfström Jerri Bergström 

Protokollsbilaga 1


