Motion Lisa Palm (Fi): Inför gratis mensskydd på stadens arbetsplatser
Majoriteten av de som arbetar inom Stockholms stad är kvinnor. Hälften av befolkningen
kommer att ha mens under större delen av sitt yrkesliv och många påverkas såväl psykiskt
som fysiskt. Vidare så kostar mensskydd mellan 15 000-70 000 kr under en livstid. Därutöver
tillkommer kostnader för smärtstillande, sjukfrånvaro och annat som hör till att menstruera.
Någon form av mensskydd är en nödvändighet för menstruerande och en angelägenhet även
för den som inte har mens. Ibland kommer mensen vid en oväntad tidpunkt och ibland
glömmer man att ta med sig exempelvis bindor eller tamponger. Det är inte alla som har
möjlighet att gå ifrån arbetsplatsen för att besöka en affär och provisoriskt skydd är varken
tryggt eller bekvämt. Inom stadens verksamheter finns det många arbetsplatser som det inte
är optimalt att lämna under en arbetsdag. Dessutom är många av verksamheterna
kvinnodominerade så att en stor del av arbetslaget kommer att påverkas av en förbättrad
tillgång till mensskydd.
Att det ska finnas mensskydd för stadens medarbetare är något som lyfts från fackligt håll.
Akademikerförbundet SSR lämnade in ett yrkande inför budget 2021 om att staden ska
erbjuda mensskydd till medarbetare. Något som tyvärr inte hörsammades.
Under 2020 initierades en kampanj av en ideell förening med syfte att få fler att menssäkra
sina arbetsplatser. Många arbetsgivare valde att införa mensskydd och idag erbjuds
tamponger och bindor till de anställda. Vi menar att staden bör följa dessa goda exempel och
att mensskydd ska vara lika självklart som toalettpapper. Utöver att det är ett sätt att minska
tabut kring menstruation så är det en viktig jämställdhetsåtgärd och arbetsmiljöfråga. Därför
föreslår vi att staden inför gratis mensskydd på samtliga arbetsplatser.

Med bakgrund av detta föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:
-

att uppdra berörda förvaltningar att tillhandahålla mensskydd på arbetsplatsernas
toaletter för sina anställda.

