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Medborgarförslag om gratis mensskydd

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
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t f stadsdelsdirektör

Victoria Callenmark
t f avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att det ska
finnas gratis mensskydd på offentliga toaletter och på fritids- och
ungdomsgårdar.
Utgift för mensskydd innebär en skillnad mellan män och kvinnor
ur jämställdhetsperspektiv eftersom bara kvinnor/tjejer har denna
kostnad. Förvaltningen anser att om gratis mensskydd skulle införas
enbart på Södermalms fritidsgårdar skulle de kommuninnevånare
som besöker fritidsgården särbehandlas och likställighetsprincipen
åsidosättas. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen nämnden
att avslå medborgarförslaget.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att det ska
finnas gratis mensskydd på offentliga toaletter och på fritids- och
ungdomsgårdar. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den
25 augusti 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas ärendet som
bilaga.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att det ska
finnas det skall finnas gratis mensskydd på offentliga toaletter och
på fritids- och ungdomsgårdar. Förslagställarna menar att det är en
fråga om mänskliga rättigheter, jämställdhet och att lika möjligheter
ska bli verklighet. De framför att det är en orättvis ekonomisk
skillnad för dem som har kostnad för mensskydd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 8 november, i pensionärsrådet den 7 november och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 november.
Förvaltningens synpunkter och förslag
De allra flesta kvinnor har menstruationsblödningar en gång i
månaden. Detta medför en inte alldeles obefintlig utgift för
mensskydd, en utgift som män inte har. Ibland dras parallellen med
att män måste köpa artiklar för rakning, men rakning är ett val
medan att använda mensskydd inte går att välja bort.
Vuxna kvinnor kan och bör stå för kostnaden för mensskydd själva.
Dock har även tjejer som fortfarande går i skolan samma utgifter för
samma problem, men ingen inkomst. Ibland har kostnaden räknats
ut till cirka 1 200-1 800 kronor per år eller 55 000 till 80 000 kr
under en kvinnas livstid. Ur jämställdhetsperspektiv är det en
skillnad mellan tjejer och killar, eftersom endast tjejer har denna
kostnad.
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På ungdomsmottagningarna finns det idag gratis kondomer att
tillgå, för att ge ett skydd mot könssjukdomar och graviditeter.
För besökare på förvaltningens ungdomsmottagning finns
mensskydd att få vid akuta behov. Ibland finns detta också på
fritidsgårdarna.
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Förvaltningen anser att om gratis mensskydd skulle införas enbart
på Södermalms fritidsgårdar skulle de kommuninnevånare som
besöker fritidsgården särbehandlas och likställighetsprincipen
åsidosättas. Förvaltningen har inte rådighet över de allmänna
toaletterna i staden, varför förvaltningen inte tar ställning i den
frågan.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden avslår
medborgarförslaget.

Bilaga
Medborgarförslaget
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