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Initiativärende – Återinför avgiftsfri förskola under
veckorna 28-31.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Återinföra avgiftsbefriad förskola under juli månad.

Yrkandet

Göteborg har under lång tid, ända fram till 2019 haft en avgiftsfri månad per år
inom förskolan, närmare bestämt veckorna 28–31 under juli månad. Under dessa
veckor har, med några få undantag, samtliga förskolor semesterstängt.
Att den som ansöker om och sedermera blir tilldelad en plats på något av de
sommaröppna förskolorna även betalar för denna omsorgstjänst är fullt rimligt.

Det är dock en grundläggande civilrättslig princip att man inte kan ta betalt för en
vara som aldrig levererats eller en tjänst som aldrig utförts.
Att ta betalt för en omsorgstjänst, i detta fall förskoleverksamhet, samtidigt som
förskolan som levererar tjänsten är semesterstängd och inte levererar den
omsorgstjänst som faktureras för är därför mycket tveksamt. Det är förståeligt att
Göteborgs stad har kostnader för förskolan året om i form av löner, fastighets/lokalkostnader osv. Detta är dock ett vanligt faktum inom så gott som alla
verksamheter och i alla branscher. Att dessa kostnader finns och har alltid funnits
även i juli kan därför inte vara en plötslig överraskning för Göteborg. Det
berättigar på intet sätt heller för Göteborgs Stad att ta betalt av samtliga
förskolebarn för en omsorgstjänst som inte levererats till mer än ett ytterst litet
fåtal.
Det som den betalande parten betalar för är möjligheten att nyttja förskolan när
man så önskar. Den möjligheten finns inte när verksamheten är semesterstängd.
Rent retoriskt, som jämförelse, antag att någon hyr en parkeringsplats i ett
parkeringsgarage och betalar denna månadsvis. Om parkeringsgaraget skulle
stänga för renovering i en månad så hade aldrig något föreslagit att personen
ändå skulle tvingas betala för den tiden garaget är stängt.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

1 (2)

Det går heller inte att hävda att betalningen för en förskoleplats är jämställas med
ett abonnemang. Detta eftersom den som betalar för ett abonnemang själv
besitter beslutanderätt över om, när och hur mycket eller lite man önskar nyttja
den tjänst eller vara man abonnerar på.
Sverigedemokraterna yrkar på att förskolan åter skall bli avgiftsfri under juli
månad, (så som innan 2019), i de fall då förskoleverksamheten är stängd samt
att medel för detta, (uppskattningsvis ca 20 miljoner), reserveras i Göteborgs
kommuns budget.
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