
PROTOKOLL 
FOLKHÄLSOUTSKOTTET

Datum, plats och tid 2021-04-07 KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm och via TEAMS, klockan 10:00 – 11:30
Beslutande Anneli Hedberg (S), ordförande, Christoffer Öqvist (M), 1:e vice ordförande, Johan Söderberg 

(S), Jesper Ek (-), Nicklas Adamsson (MP)

Beslutande ersättare Marie - Louise Karlsson (S)

Ersättare Helena Gärtner (M), Inger Fredriksson (C)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth, avdelningschef Karin Engvall, säkerhetschef Tobias Plantin, chef stöd 
och samordning Karin Rytter

Ordförande: Anneli Hedberg (S)

Sekreterare: Emma Fälth

Utsedd justerare: Marie-Louise Karlsson (S)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2021-04-09 digitalt

Paragrafer §1-  §4

Datum för anslags uppsättande

2021-04-09

Datum för anslags nedtagande

2021-05-04

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 1   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 2   

Information 

Generation Pep
Vid dagens sammanträde informerar Karin Engvall, avdelningschef för service -och 
teknikförvaltningen, att Katrineholms kommun som en av sex pilotkommuner i landet 
har blivit uttagen att under fyra år delta i Generation Peps utvecklingsarbete för barn 
och ungas hälsa. Generation Pep startades på initiativ av kronprinsessparet och har som 
vision att alla barn och unga i Sverige ska ha vilja och möjlighet att leva ett aktivt och 
hälsosamt liv. 

Mer information om Generation Pep finns här Generation Pep. 

Trygghetsvärdar
Vid dagens sammanträde informerar säkerhetschef Tobias Plantin om kommunens 
arbete med trygghetsvärdar. 

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jesper Ek (-), Marie-Louise 
Karlsson (S), Nicklas Adamsson (MP) och Inger Fredriksson (C).

Folkhälsoutskottet tackar för informationerna. 
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§ 3 KS/2021:8  739

Svar på motion om gratis mensskydd 

Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet
Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V) har inkommit med en motion om gratis 
mensskydd. I motionen yrkas att:

”Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor, 
gymnasium samt ungdomsmottagningen.”

Motionen har överlämnats till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Frågan om gratis mensskydd har under senare år lyfts såväl i riksdagen som i flera 
kommuner i Sverige. På lokal nivå handlar frågan ofta om huruvida det ska finnas gratis 
mensskydd på toaletter på kommunala skolor eller inte. Under den allmänna 
motionstiden hösten 2020 lämnades en motion till riksdagen om sänkt kostnad för 
mensskydd (Motion 2020/21:3065). I motionen finns två yrkanden; 

 Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka 
möjligheterna att slopa momsen på mensskydd och tillkännager detta för 
regeringen.

 Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka 
möjligheterna att dela ut gratis mensskydd i skolan och tillkännager detta för 
regeringen.

Utifrån yrkandena kommer motionen under våren 2021 att beredas i skatteutskottet 
samt utbildningsutskottet.

Skottland röstade i slutet av år 2020 genom förslaget att erbjuda alla berörda kvinnor i 
landet gratis mensskydd. Skottland är därmed det första landet i världen att dela ut 
gratis mensskydd. Genom det nationella beslutet har bland annat skolor, högskolor samt 
universitet i Skottland till uppdrag att se till att gratis menstruationsprodukter finns på 
sina toaletter.

Frågan om mensskydd kan ses vara angelägen att lyfta utifrån FN:s Agenda 2030 och 
målen om hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet samt jämställdhet. Katrineholms 
kommun erbjuder redan idag elever möjlighet till kostnadsfria mensskydd under skoltid, 
om behov skulle uppstå. Skydden finns att hämta hos skolsköterskor i såväl grundskola 
som på gymnasiet. Också på ungdomsmottagningen finns mensskydd att tillgå, om 
behov skulle uppkomma.
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Frågan behöver istället lyftas till regional- och/eller nationell nivå. Då det finns en motion 
på nationell nivå som är under behandling, i vilken det yrkas att möjligheterna att dela ut 
gratis mensskydd i skolan ska undersökas, bör beredningen av denna följas.

Vid dagens sammanträde tillägger chef för stöd och samordning Karin Rytter att 
bedömningen kan göras att tillhandahållande av kostnadsfria mensskydd via automater 
inte utgör en fråga som ligger inom kommunens grunduppdrag och bör därför inte 
hanteras av kommunen.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 
 Motion om gratis mensskydd, 2021-01-10

Överläggning
Under folkhälsoutskottets sammanträde yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jesper Ek (-), 
Nicklas Adamsson (MP), Johan Söderberg (S) och Inger Fredriksson (C).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt

Comfact Signature Referensnummer: 1069079



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Folkhälsoutskottet 2021-04-07 6 (6)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 4   

Övrigt 
Vid dagens sammanträde uppmuntrar ordförande Anneli Hedberg (S) ledamöter och 
ersättare i folkhälsoutskottet att inkomma med förslag och önskemål om vilka ämnen 
och frågor de önskar att folkhälsoutskottet ska belysa.

Flera förslag lämnas och tas med i planeringarna inför kommande sammanträden.
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