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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2021-09-27 

Dnr GVN 2021/0065 

Till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 
Svar på motion 23/2021(S) - Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor 

 

 

Sammanfattning 
I motion 23/2021(S) föreslås att gratis mensskydd tillhandahålls på alla grund- och gymnasieskolor  i 

Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
 
Motion nr. 23/2021 – Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor (S), anses besvarad med 
hänvisning till att ungdomsmottagningen redan idag avgiftsfritt delar ut mensskydd, vilket bedöms 
ge ett positivt mervärde i kontakten med ungdomarna.  
 

Bakgrund 
 
Motion 23/2021 har 2021 05 24 § 4:18 remitterats till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Förskole- och grundskolenämnden och Kommunstyrelsen. Föreliggande tjänsteutlåtande utgör 
beslutsunderlag inför Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens behandling av ärendet  

  

 

Förvaltningens slutsatser 
 
I motionen föreslås att mensskydd delas ut avgiftsfritt i alla grund- och gymnasieskolor inom 
kommunen. Förvaltningen tolkar det som gällande verksamhet i både fristående och kommunal 
drift.  
 
Utdelning av avgiftsfria mensskydd ingår genom en politisk satsning 2017 i ungdomsmottagningens 
uppdrag. Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar i åldern 12 - 23 år. Genom att erbjuda 
avgiftsfria mensskydd har mottagningen fått ökad kontakt med ungdomar som inte annars sökt sig 
till mottagningen och i ett tidigt skede kunnat erbjuda information, medicinska och psykosociala 
insatser vid menstruationsrelaterade problem, vilket kan förhindra att problemen växer sig större 
och inverkar på hälsa, skola och fritid.  
 
En konsekvens av att dela ut mensskydd vid gymnasieskolorna kan vara att besöken på 
ungdomsmottagningen minskar i de grupper som tidigare inte sökte sig till mottagningen och att 
dessa ungdomar därigenom kan gå miste om nödvändiga insatser.  
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Varken kostnader, beställning, magasinering eller utdelning av avgiftsfria mensskydd ingår i 
gymnasieskolans uppdrag. Kommunen har ingen möjlighet att ställa krav på fristående huvudmän att 
genomföra en sådan insats.  
  
Förvaltningens sammantagna bedömning är att utdelning av avgiftsfria mensskydd bör ligga inom 
Åkersberga ungdomsmottagning som i samband med insatsen tidigt kan fånga upp medicinska och 
psykosociala behov för kommunens alla ungdomar oavsett om de går i kommunala eller fristående 
gymnasieskolor inom eller utanför kommunen.  

 
 

Bilagor 
1. Motion 23/2021 – Gratis mensskydd på Österåkers alla skolor 
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