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§ 22 Dnr 2021/00072  

Kostnadsfri tillgång på mensskydd 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Mensskydd ska tillhandahållas avgiftsfritt på alla kommunala toaletter.   
2. 100 000 kronor anslås från kommunstyrelsen förfogandemedel 2021. 
3. Utvärdering ska göras under hösten för att få fram ett budgetunderlag 

för kommande år.     

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun ska vara en kommun för alla. En kommun där 
människors lika värde genomsyrar samtliga arbetsplatser och där varje 
medarbetare och förtroendevald bemöts med respekt. Smedjebackens 
kommuns värdegrund, med ledorden välkomnande, engagemang, trygghet 
och framtidstro, ska efterlevas av samtliga arbetsplatser och ligger till grund 
för all verksamhet inom kommunen.  
Genom att erbjuda mensskydd i kommunens verksamheter stärks 
jämställdhetsperspektivet och skillnaden mellan män och kvinnor minskar. 
Att vara en kommun för alla har också sitt avstamp i barnrättsperspektivet. 
Som ung kvinna är det inte alltid lätta att prata om eller berätta för någon 
annan, att ens kropp förändras. Möjligheten med tillgången till mensskydd i 
verksamheten kan minska den anspänningen. 
För att kunna erbjuda mensskydd kommer varje toalett utrustas med 
dispenser där tre olika typer av mensskydd ska finnas: binda, tampong samt 
trosskydd. På de kommunala arbetsplatserna och i berörda skolor finns det ca 
450 toaletter som städas av medarbetare från Bärkehus. Varje toalett utrustas 
dispensrar och fylls på i samband med städning. Att erbjuda mensskydd till 
våra anställda och besökare bör kunna ske på samma sätt som kommunen 
tillhandahåller toalettpapper, tvål och handtorkpapper.    
Beräkningsgrund 
Att beräkna kostnaden beror på olika förutsättningar. Förbrukningen är inte 
enkelt att bedöma dessutom finns initiala kostnader för behållare och 
montering. En uppskattning baserar sig på att ca 400 kvinnor berörs och 
beräknad på normala menscykler betyder behov av mensskydd på arbetet 
eller i skolan vid ca 10 perioder per år. Förutom det tillkommer att besökare 
av verksamheterna kommer använda möjligheten. Kostnad för 
förbrukningsmaterialet beräknas till 50 000 kronor.  
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I ett inledande arbete behöver dessutom 450 dispensrar köpas in och 
monteras till en beräknad kostnad av 50 000 kronor. Inför 2022 års 
budgetplanering finns ytterligare underlag för att reglera kostnaderna baserat 
på faktisk användning. 
Total kostnad för 2021: 100 000 kronor.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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