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Grundskolenämnden
Datum

2021-08-19

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2021-17735

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed
Yassin (MP) om att alla flickor ska få sin första menskopp
STK-2021-734

Grundskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Miljöpartiet har inkommit med en motion gällande distribuering av gratis menskopp till alla
flickor i staden över 12 år. Grundskoleförvaltningen bedömer att kostnaden för detta, om
det skulle ske inom grundskolenämndes verksamheter, skulle vara totalt 2,0 Mkr för inköp
och arbetstid år 1 samt en årlig kostnad därefter på totalt 550 tkr för inköp och arbetstid.
Förvaltningen har även tittat närmare på hur själva distributionen av menskoppar skulle
kunna se ut och menar att utdelning av menskopp bör föregås av efterfrågan från eleven
ifråga då det är upp till varje elev att själv besluta om vilket mensskydd denna vill använda. I
skolorna ingår att förevisa vad menstruation är, hur det fungerar och hur man använder olika
mensskydd, inklusive menskopp. Gratis mensskydd erbjuds vid behov till skolornas elever då
de till exempel glömt ta med binda eller tampong. Mot denna bakgrund anses motionen
besvarad.
Yttrande

Kostnaden
Grundskoleförvaltningen bedömer utifrån att det beräknas finnas 7 230 flickor i åldrarna 1215 år i kommunala och fristående grundskolor höstterminen 2021 att kostnaden första året
blir 1,5 Mkr för inköp av en menskopp per flicka/kvinna till en inköpskostnad på 200 kr per
styck.
Dessutom tillkommer kostnader för arbetstid för skolsköterskorna.
Grundskoleförvaltningens bedömning är att en del av flickorna/kvinnorna kommer ha ett
behov av handledning och information med ca 20 minuter, medan andra inte kommer ha
något behov alls. Därav görs bedömningen att det i genomsnitt åtgår 10 min per
flicka/kvinna för handledning och information. Detta innebär år 1 en kostnad som uppgår
till 0,5 Mkr beräknat på 7 230 flickor/kvinnor. Sammanfattningsvis blir kostnaden år ett
totalt 2,0 Mkr för inköp och arbetstid.
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Då sedan alla som finns i verksamheten vid införandet har fått sin menskopp gör
grundskoleförvaltningen bedömningen att kostnaden för inköp av menskopp per år
framgent blir 400 tkr, beräknat på att det kommer finnas ca 2 000 flickor/kvinnor i årskurs 6
varje läsår. För handledning/information beräknas kostnaden bli 150 tkr per år.
Sammanfattningsvis blir den årliga kostnaden från och med år två totalt 550 tkr för inköp
och arbetstid.
Distribuering
Grundskolemämnden vill belysa andra faktorer av vikt, förutom ekonomin, i att dela ut
menskopp till alla flickor från 12 år. Om mensskydd och även menskopp ska vara
kostnadsfritt för menstruerande personer, bör det vara en övergripande samhällsfråga, som
kanske inte distribueras genom skolan. Förslagsvis kan kanske flickorna/kvinnorna i
framtiden hämta ut på Ungdomsmottagningen, apotek eller i livsmedelsaffärer, utan kostnad.
Endast gratis menskopp ger inte valfrihet att välja det mensskydd som passar den enskilda
individen bäst. Gratis mensskydd erbjuds redan idag i Malmö stads grundskolor vid behov
till skolornas elever då de till exempel glömt ta med binda eller tampong.
Skulle skolan vara del i distributionen så får det vara att flickan/kvinnan efterfrågar att vilja
använda menskopp. Då skulle skolsköterskan kunna ha en viss mängd menskoppar
förvarade att kunna lämna en till den specifika eleven och då gå igenom hur den används
igen. Allmän information i grupp vid den etablerade genomgången av mens och mensskydd
fortsätter, men här blir då även en efterfrågad enskild genomgång, när det verkligen är
aktuellt. En uppskattning i dagsläget är att möjligen 1/3 av flickorna kan komma att välja att
vilja prova menskopp i dessa åldrar.
Övriga bakgrundsfakta och grundskolenämndens ställningstagande
Det är också viktigt att belysa funktionen och användandet av mensskydd.
I skolorna ingår att förevisa vad menstruation är, hur det fungerar och hur man använder
olika mensskydd. I det materialet ska självfallet även menskopp ingå.
När flickor får sin första mens, känner de inte alltid sig bekväma med det och känner heller
inte helt till sin kropps underliv. Till de yngre flickorna förordas binda. Många avvaktar med
att använda tampong för att den ska föras in i slidan och att den kräver än större hygieniska
aspekter, som också påtalas i motionen.
Det behöver också beaktas att menskoppar finns i olika storlekar och man behöver prova ut
vilken storlek som passar just det underlivet. För att rätt kunna sätta in och ta ut menskopp
krävs kunskap om sin kropp, speciellt underlivet och dess anatomi. Man ska känna sig
bekväm med att föra in ”föremål” och sina fingrar i slidan. Det krävs lite teknik för att sätta
in menskoppen och ta ut den igen, framför allt att ta ut den. Det kan bli ”baksug” vilket kan
skada slemhinnan. När menskoppen tas ut ska blodet hällas ut och koppen ska rengöras
innan den sätts in igen. Mellan menscyklerna ska koppen rengöras noga med kokning.
Det finns ingen exakt rekommenderad ålder för att börja använda menskopp. Dock är det
vanligast, lättast och mest hygieniskt för yngre flickor att använda binda i början.
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Mot denna bakgrund anses motionen besvarad.

Ordförande

[Förnamn Efternamn]
[Fyll i titel]

[Förnamn Efternamn]
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

