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Kf §98    Dnr: KS.2016.116      

 

Svar på motion om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan  

 

Ärendebeskrivning 

Pia Skogsberg (KD) och Lennart Kastberg (KD) har lämnat in en motion, 

daterad den 14 juni 2016, om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan.  

 

Kristdemokraterna i Gislaveds kommun yrkar att:  

- Det utreds om det finns möjlighet att tillhandahålla blöjor på varje förskola.  

- Detta ska ingå i avgiften för förskolan.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande har i enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 24 augusti 2016, att 

remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.  

 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att barnomsorgen i 

Sverige bekostas idag till största delen av staten och kommunerna. Föräldrar 

betalar cirka 7 % av den totala kostnaden för en förskoleplats. Gislaveds 

kommun tar ut barnomsorgsavgifter enligt förordning (2001:160) om 

statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 

fritidshemmet. De kommuner som tillämpar maxtaxa har rätt till statsbidrag för 

minskade intäkter, vilket för Gislaveds kommuns del uppgår till drygt 8 mkr. 

Det innebär att kommunen inte kan tillhandahålla blöjor till en extra avgift. Om 

kommunen beslutar att tillhandahålla blöjor måste det ingå i maxtaxan.  

 

Gislaveds kommun betraktar blöjor som en del av barnets personliga 

tillhörigheter som föräldrarna är skyldiga att sörja för, det kan jämföras med 

kläder och skor etc., och kommunens synsätt är därför att föräldrarna ska ta 

med blöjor till förskolan.  

 

En uppskattning av kostnader för blöjor har gjorts utifrån att barn använder 

blöjor upp till tre års ålder. Hänsyn har tagits till antalet inskrivna heltidsbarn 

och 15-timmarsbarn (halvtidsbarn). Den 15 september 2016 var det 454 

heltidsbarn inskrivna i förskolan mellan 1 och 3 år. Det var vid samma tidpunkt 

122 barn som var placerade på halvtid. Varje heltidsbarn använder minst 4 

blöjor/dag och varje halvtidsbarn 2 blöjor/dag, barnen är närvarande cirka 200 

dagar/år.  

 

Förskolorna bör ha tillgång till blöjor i 3-4 olika storlekar. Blöjorna bör vara 

Svanenmärkta och även godkända av Astma- och allergiförbundet. Blöjor med 

tejp i sidan bör användas då den är lättare att ta av och på för personalen.  

Gislaveds kommun har idag avtal på blöjor t.o.m. september 2017. Dessa blöjor 

är inte Svanenmärkta eller godkända av Astma- och allergiförbundet.  

 

En kommunövergripande satsning om kemikaliefri miljö för barn leds av 

kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar utveckling, det innebär att 

förskolan ska erbjuda en så kemikaliefri miljö som möjligt. Den blöja som idag 

finns på avtal har ingen miljömärkning, utan en ny upphandling måste göras.  

 

 

Kf § 98  (forts.) 
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Kostnaden för inköp av blöjor kan bli upp emot 900 tkr per år beroende på 

vilket pris kommunen kan få vid upphandling.  

 

Vid ett införande av fria blöjor på förskolan ser barn- och 

utbildningsförvaltningen betydligt ökade kostnader. De ökade kostnaderna 

ryms inte inom befintlig budgetram och innebär omprioriteringar inom 

förskoleverksamheten. Hanteringen med bl.a. beställningar, blir en uppgift som 

kommer att ta tid från övriga arbetsuppgifter för personal inom förskolan.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 

motionen avslås.  

 

Kommunstyrelsen har den 14 juni 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan, daterad den 14 juni 2016  

Barn- och utbildningsnämnden den 21 november 2016 §126 

Kommunstyrelsen den 14 juni 2017, §189 

 

Pia Skogsberg (KD) framför ett tack för behandlingen av motionen. 

 

Yrkande 

Margareta Lindgren (S): tilläggsyrkande om att första att:satsen - att det utreds 

möjligheten att tillhandahålla blöjor på varje förskola - anses besvarad samt i 

övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Orförande ställer proposition på Margareta Lindgrens (S) tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige antar det. Ordföranden ställer därefter 

proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 

antar det. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionens första att:sats - att det utreds möjligheten att tillhandahålla 

blöjor på varje förskola - anses besvarad, samt 

 

att motionen om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan avslås. 

  

 

Expedieras till: 

Pia Skogsberg 

Lennart Kastberg 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

 


