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Yttrande angående – Yrkande från SD 
angående avgiftsfria blöjor i förskolan 

 
Enligt en dom i Kammarrätten kan kommuner vara skyldiga att tillhandahålla blöjor 
avgiftsfritt i förskoleverksamheten. Sveriges kommuner och regioner arbetar på en 
vägledning för sina medlemmar i frågan. 

En uppskattning av kostnaden är svår att göra men skulle enligt beräkningar kunna landa 
på ca 20 miljoner kr/år. Högerstyrets reaktion på domen, att konstatera att den inte är 
tillämplig på Göteborg, ska ses i ljuset av att samma högerstyre skär ned på förskolan och 
inte lämnar utrymme för oförutsedda kostnader.  

Det finns skäl att invänta SKR:s vägledning. Däremot är det oroväckande om det 
borgerliga fyrpartistyret väljer att passivt avvakta i en fråga som berör många göteborgare 
och förskolans ekonomi. Vi förutsätter att högerstyret skyndsamt ser till att skapa den 
beredskap som krävs för staden att anpassa sig till de eventuellt nya förutsättningar som 
följer av Kammarrättens dom. 
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Yttrande angående yrkande från SD angående 
avgiftsfria blöjor i förskolan  

 

Yttrandet  
 

Högsta förvaltningsdomstolen beslut från december 2019 innebär att 

Kammarrättens dom från juni 2019 står fast, vilket kan innebära att Göteborgs 

kommun framöver kan behöva stå för barnens blöjor under tiden de är i 

förskolan.  

Det pågår nu ett arbete att analysera Kammarrättens dom, såväl av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) som av förskoleförvaltningen och stadsjuristerna i 

Göteborg.  

Demokraterna avvaktar därför svar från juridiken/rekommendation från SKR 

innan vi tar ställning.  
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Yrkande angående avgiftsfria blöjor i 
förskolan 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet från SD avslås. 

Yrkandet 
 
Vi kan konstatera att Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva 
kammarrättens dom som innebär att Värmdö kommun har haft rätt att vid vite förelägga 
en fristående förskola att upphöra med uttag av avgifter utöver maxtaxan från 
vårdnadshavarna. Upprinnelsen är att kommunen erbjuder avgiftsfria blöjor inom 
förskolan och att det är en del av ersättningen även till fristående verksamheter, något 
som den aktuella förskolan inte erbjöd.  
 
I Göteborg är förhållandet annorlunda då några sådan krav ej finns och inte heller är en 
del av ersättningen till förskolor i staden. Kostnader för blöjor är föräldrarnas ansvar 
oavsett om barnet är inskrivna i förskolan eller ej. Det pågår ett arbete att analysera 
Kammarrättens dom, såväl av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som av stadens 
förskoleförvaltning. I nuläget är vår bedömning är att domen inte är tillämplig i Göteborg 
och vi ser ingen anledning att agera i dagsläget.  
 
Maxtaxan, som nämns i domen, är reglerad av riksdagen och kopplad till statsbidrag. 
Skolverket beräknar om inkomsttaket och vad avgiften ska vara för barn i förskolan och i 
fritidshem varje år. 
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Yrkande: Avgiftsfria blöjor i Förskolan 

Förslag till beslut: 
I Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Införa avgiftsfria blöjor inom förskolan. Kostnaden skall ingå inom ramen för 
maxtaxan. 
 

Yrkandet 
Precis som Sverigedemokraterna förutsåg (i samband med budgetarbetet för 
2020) så har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) nyligen beslutat att inte ta upp 
ärendet gällande kostnaden för blöjor i förskolorna.  

Högsta förvaltningsdomstolen gör där med samma bedömning i frågan som både 
Kammarrätten och Förvaltningsrätten tidigare gjort.  

Enligt domstolarna innebär kravet att föräldrar skall ta med/stå för kostnaden för 
blöjorna en otillåten extra avgift. Maxtaxa innebär enligt domstolarna per 
definition maximal taxa som föräldrar skall betala för sitt/sina barn inom förskolan. 
De kommuner/förskolor som tillämpar maxtaxa skall därför stå för kostnaden för 
blöjor i förskolan. 

Sverigedemokraterna förutsätter att samtliga partier såväl till vänster som till 
höger om Sverigedemokraterna, oavsett vilken åsikt man har i frågan i sig, anser 
att Göteborgs kommun inte skall bryta mot lagen utan följa svensk lagstiftning. 

Sverigedemokraterna utgår därför från att alla partier ställer sig bakom att 
Göteborgs kommun skall följa domstolarnas beslut och att blöjor på förskolorna i 
kommunen därför skall vara kostnadsfria och ingå inom ramen för maxtaxan. 
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