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§ 231

Svar på mot ion om at t erbjuda grat is
mensskydd t ill unga t jejer från Tobias
Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V)

KSN-2019-1198

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Reservat ioner

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen:
Att få mens är lika naturligt som att uträtta andra behov. Skulle skolan börja dra in
tillgången till toapapper för att det är för dyrt eller för att eleven förväntas fixa behovet
själv?
Vänsterpartiet förstår att det finns en kostnad kopplad till satsningen men vår budget för
Uppsala kommun 2020 innehöll icke desto mindre finansiering för att kunna erbjuda
gratis mensskydd genom att spara pengar bland annat på politikerarvoden och genom
att minska kommunikationsstaben.
Uppsala kommun strävar efter att vara i framkanten när det gäller jämställdhet och
framtidstanke. Då är det hög tid att vi ansluter oss till skaran som redan idag har
normaliserat mensskydd och behandlar det som vilken produkt som helst som ska
erbjudas till eleverna på skolan.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Undertecknad saknar kunskap, och av beslutsunderlaget verkar ingen annan fakta
framkomma, som pekar på att det skulle finnas mensskydd att distribuera utan kostnad.
Eftersom det inte är möjligt att gå motionens att-sats till mötes behöver motionen avslås.
Om att-satsen istället skulle avse att avsätta skattemedel för att distribuera mensskydd
där mottagare inte debiteras avgift hade undertecknad ändå varit emot av principiella
skäl. Mensskydd är en konsumentartikel som man förväntas kunna köpa för de medel
man har att röra sig med, även om man har så pass dålig hushållsekonomi att
kommunens socialförvaltning behöver understödja med försörjningsstöd. Inom ramen
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för försörjningsstödet kan individen välja själv vilken sortsmensskydd som man vill köpa
hos de privata aktörer som säljer sådana. Riksnormen för försörjningsstöd avseende barn
i åldern 10-18 år är mellan 3 000 -4 000 kr, vilket ska inrymma hygienartiklar.

Yrkanden

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen.

Simon Alm (-) yrkar att avslag till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om
bifall till motion och mot Simon Alms (-) yrkande om avslag till motionen och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg(V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019att Uppsala kommun ska
genomföra ett tvåårigt försök med att erbjuda mensskydd utan kostnad till tjejer i
högstadie- och gymnasieåldern.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 266
Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020
Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att
erbjuda gratis mensskydd till unga tjejer
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen.

Reservation 

Tobias Smed berg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Tobias Smed berg (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smed bergs (V) yrkande och finner 

att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 

Sammanfattning 

Tobias Smed berg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019 att Uppsala kommun ska 

genomföra ett tvåårigt försök med att erbjuda mensskydd utan kostnad till tjejer i 

högstadie- och gymnasieåldern. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020
• Bilaga 1, Motion av Tobias Smed berg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att

erbjuda gratis mensskydd till unga tjejer
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om att erbjuda gratis 
mensskydd till unga tjejer av Tobias Smedberg 
(V) och Hanna Victoria Mörck (V)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019 att Uppsala kommun ska 
genomföra ett tvåårigt försök med att erbjuda mensskydd utan kostnad till tjejer i 

högstadie- och gymnasieåldern. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med 
utbildningsförvaltningen. 

Perspektiven för jämställdhet och barn har beaktats i ärendet. Näringslivsperspektivet 

bedöms inte vara relevant med föreliggande förslag till beslut.  

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 18 maj 2020, § 75, och föreslog då 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Ledamoten för (V) reserverade sig mot 
beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Föredragning 

Som framgår av utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 är det nämndens 
utgångspunkt att så stor del av tilldelade resurser som möjligt ska fördelas till förskolor 

och skolor för att klara nämndens lagstadgade grunduppdrag.  

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-06-03 KSN-2019-1198 

  
Handläggare:  

Katarina Håkansson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

 

I ett växande Uppsala står utbildningsnämnden inför ekonomiska utmaningar. Det 
kommer att krävas ett aktivt och systematiskt arbete för att motverka att bland annat 
lokalkostnaderna urholkar utrymmet för undervisning.  

Utbildningsförvaltningen har gjort en schablonuträkning på vad kostnaden för att 
erbjuda gratis mensskydd i Uppsala kommuns grund- och gymnasieskolor skulle 

uppgå till. Siffrorna baseras på elevantalet i kommunala och fristående skolor i 

respektive skolform, i oktober 2019.  

Beräkningen behandlar även särskolan för grund- och gymnasieskola och 
inkluderar elevantalet från och med årskurs 5. Gratis mensskydd bör också vara 
tillgängligt i årskurs 3 och 4, men endast ett tusental flickor i hela landet får mens 

vid så tidig ålder så den kostnaden skulle bli ringa.  

Uträkningen är endast en schablonuträkning, då det faktiska användandet av 

mensskydd kan påverkas av många olika faktorer, och alla flickor kommer heller 
inte att uteslutande använda de gratis mensskydd som erbjuds. 

Beräkningen är baserad på ett behov under 10 månader per år, där kostnaden är 1 
krona per tampong/binda, åtgång 4 stycken per dag under 4 dagar per månad.  

Den totala kostnaden för det föreslagna projektet beräknas till 3 384 320 kronor över 

två år. Den årliga kostnaden ryms inte inom utbildningsnämndens budgetram för 2020.  

Att tillhandahålla mensskydd utan kostnad utgör en satsning som inte tillhör 

nämndens grunduppdrag. Mot bakgrund av kostnaden anser inte utbildningsnämnden 

att satsningen är aktuell.   

För akuta situationer finns dessutom redan idag möjligheten till kostnadsfria 
mensskydd genom skolsköterskan. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen avslås.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
2. Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att 

erbjuda gratis mensskydd till unga tjejer 

3. Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström  
 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör  
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§ 75

Svar på motion om att erbjuda gratis
mensskydd till unga tjejer från Tobias
Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V)

UBN-2020-01495

Beslut

Utbildningsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attavslå motionen.

Reservation

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkande

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer det liggande förslaget mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande och
finner att utbildningsnämnden bifaller det liggande förslaget att avslå motionen.

Sammanfattning

Tobias Smedberg(V) och Hanna Victoria Mörck(V) föreslår i en motionväckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019attUppsala kommun ska
genomföra ett tvåårigt försök med att erbjuda mensskydd utan kostnad till tjejer i
högstadie-och gymnasieåldern.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23
Bilaga: Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att erbjuda
gratis mensskydd till unga tjejer
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