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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Remiss Motion: Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avstyrka motionen om att på prov 

införa menssäkrade toaletter i verksamheten.         

 Ärendet i sin helhet 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth 

föreslår i motionen Menssäkra Borås att Borås Stad, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. De skriver att tjejer som får mens vid 

oväntade tillfällen och saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det 

vara för unga tjejer som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter 

avser att skapa trygghet och bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma 

att delta i olika aktiviteter, vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I 

Skottland och Nya Zeeland erbjuds redan gratis mensskydd till tjejer, främst i 

skolan. I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 

skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 

menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Positiva erfarenheter finns från andra kommuner i Sverige. 

Fritids- och folkhälsonämnden anser dock att det inte finns skäl att fatta beslut 

om att generellt tillhandahålla mensskydd på politisk nivå, utan att det snarare 

bör vara en fråga för den enskilda individen, alternativt för den enskilda 

arbetsplatsen.  

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att på prov införa 

menssäkrade toaletter, vilka kommer finnas på Stadsparksbadet, Träffpunkt 

Simonsland, Brygghuset, Hässlehuset och Kristinebergs mötesplats. En 

uppföljning kommer genomföras sex månader efter införandet.  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Magnus Sjödahl (KD) 

Annette Nordström (M)  

Marita Bäck (M) 

Lars Andersson (M)  

Hakaam Alakraa (M) 

Ingela Hallgren (KD) 

 


