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§154 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om gratis
mensskydd
Mens ska inte vara ett hinder för unga att gå i skolan eller vara ett skäl för otrygghet i skolan.
I Storbritannien så har organisationen Plan International slagit larm om att runt 10 procent av
alla brittiska skolflickor inte har pengar till tamponger eller bindor vilket har inneburit att många
stannar hemma istället för att gå i skolan. Därför har den brittiska regeringen att från och med
2020 ska alla skolelever få fri tillgång till gratis mensskydd för att bekämpa “period poverty”
(mensfattigdom).
I Sverige har Österåker kommun infört gratis tillgång på mensskydd.
Vi blev väldigt förvånade över svaret från socialförvaltningen. Förvaltningen skriver om att “störa
marknaden” och att det skulle finnas risk för överkonsumtion. Motionen blev verkligen sågad vid
fotknölarna. (Att det är självklart fört kommunen att kunna tillhandahålla olika produkter för vissa
grupper i kommunen som broddar till äldre nämns inte i sammanhanget). Det fanns inget som
helst jämlikhetsperspektiv eller barnperspektiv i svaret, något som vi hade förväntat oss från
socialförvaltningen. Följande citat är väldigt klargörande:
“Förvaltningen kan inte se på vilket sätt just gratis mensskydd skulle bidra till att utjämna
sociala och ekonomiska skillnader och därmed bidra till en jämlik hälsa.”
Nåja, Plan International och brittiska regeringen kanske inte håller med socialförvaltningen i
deras svar.
Men det låter annorlunda från utbildningsförvaltningen vilket är glädjande. Vi fortsatte en egen
mailväxling med personal på Elevhälsan. Det visar sig att kostnadsfria mensskydd redan finns
tillgängliga. Det är inte heller en kostnad för kommunen eftersom kommunen får det gratis från
tillverkarna som ser det som en reklam för deras produkter. Samma sak gäller kondomer.

Så vi erbjuder redan idag gratis mensskydd i skolan vilket är glädjande! Tyvärr så är det här nog
inte tillräckligt känt bland skolelever eftersom en skolelev skrivit en insändare där hon föreslår
just gratis mensskydd. Där finns uppenbarligen ett behov av kunskapsspridning så att
skolelever vet om att gratis mensskydd finns tillgängliga på skolan. Men då gratis mensskydd
redan finns tillgängligt så föreslår vi motionen anses vara besvarad.

Förslag till beslut:
1. Föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad

Samuel Skånberg (V)

