
                                  Nynäshamn den 29/5 
2018

Motion gällande gratis mensskydd för tjejer och unga kvinnor. 

I Nynäshamns kommun bor det, enligt SCB 2017, 13.824 tjejer/kvinnor och 

ungefär 6900 av dessa är i "menstrautionsålder". 

Dessa tjejer/kvinnor bekostar sitt mensskydd själva. En kostnad dom inte 

kommer ifrån då dom är födda med/i det kvinnliga könet. En kostnad som 

endast kvinnor har.

Låt oss säga att man får mens när man är 12 år och har mens fram tills man är 50 

år. Det är 38 år. Varje månad kan mensskydd, värktabletter och annat kosta ett 

par100 kronor. 16 % av alla kvinnor lider av sin mens och måste sjukskriva sig 

någon dag eller två vilket gör att de förlorar lön, utöver kostnaden för mensskydd.

Vi säger 200 kr i månaden x12 = 2400 kr per år i 38 år = ca 91000 kr att ha mens 

och lindra mensen i alla dessa 38 år.

Kan vi hjälpa dessa unga tjejer och kvinnor med gratis mensskydd i åldrarna 

12-23 år blir det 24.600 kr för dessa 11 år. 26.400 kr som kan läggas på tex 

studiematerial eller fritidssysslor. För många familjer och unga kvinnor skulle 

detta betyda massor.

Menstruation ska aldrig vara en klassfråga. Att kostnadsfritt kunna få tillgång till 

mensskydd för unga kan bidra till att utjämna sociala och ekonomiska skillnader 

vilket kan bidra till en mer jämlik hälsa. Mensskydd bör därför finnas att få gratis 

på kommunens ungdomsmottagning och i kommunens skolor.

Att ungdomar dessutom kan få en naturlig kontakt med ungdomsmottagningen 

är något väldigt positivt. Det ökar chanserna att de vet var de ska gå om de har 

andra frågor kring sex, samlevnad, fysisk och psykisk hälsa. 

Dessutom delas det redan ut gratis preventivmedel via ungdomsmottagningen så 



varför görs inte detta med mensskydd?

Österåker kommun har infört gratis mensskydd till unga mellan 12 och 23 år.

Pia Jonason är barnmorska och chef på ungdomsmottagningen.

Hon säger: "Det ska vara så lätt och enkelt som möjligt, det är bara att komma till 

oss på ungdomsmottagningen om man är en ung kvinna och vill ha mensskydd. 

På det här sättet kan de som kommer till oss även få reda på vilka frågor de kan få 

hjälp med när det handlar om kroppen och menstruationen."

Vi tycker det är positivt att en borgerlig kommun ligger i framkant med denna 

fråga.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi därför att kommunfullmäktige ska 

besluta:

- Att mensskydd ska finnas att få gratis på ungdomsmottagningar och skolor i 

kommunen.

För Vänsterpartier i Nynäshamns kommun.

____________________________

Elenore Österberg


