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Angående tillhandahållande av blöjor i förskolan 

På förekommen anledning vill barn- och utbildningsförvaltningen informera om följande i 

fråga om tillhandahållande av blöjor i förskolan.  

Målet i kammarrätten 

Det mål som under år 2019 har varit föremål för prövning i förvaltningsrätt samt kammarrätt 

har gällt ett vitesföreläggande från en kommun mot en fristående förskola, som inte 

tillhandahöll blöjor i likhet med vad den kommunala verksamheten i den aktuella kommunen 

gör. Målet har alltså gällt frågan om vitesföreläggande enligt skollagen och inte huruvida det 

är lagligt eller olagligt att inte tillhandahålla blöjor. 

Det finns äldre rättspraxis (Länsrätten i Uppsala mål nr 1045-09) där frågan om lagligheten av 

att tillhandahålla eller inte tillhandahålla blöjor särskilt har prövats. Domstolen kom i det 

målet fram till att det inte stod i strid med maxtaxan att inte tillhandahålla gratis blöjor. 

Rutiner i Vimmerby kommun 

Vimmerby kommun har en ordning där man inte tillhandahåller blöjor i den kommunala 

verksamheten, därav kräver inte heller kommunen (till skillnad från den kommun som ovan 

mål har gällt) att fristående förskolor ska tillhandahålla blöjor.  

Domen från kammarrätten gällande vitesföreläggandet är inget prejudikat (det vill säga inte 

ett domslut från högsta instans). Domen tar inte heller, så som länsrätten, sikte på den 

specifika frågan om det är lagligt eller olagligt att inte tillhandahålla blöjor. Eftersom det inte 

finns något prejudikat som anger att det står i strid med lag att inte tillhandahålla gratis blöjor 

håller Vimmerby kommun tills vidare fast vid den ordning som tillämpas idag. För det fall det 

kommer vägledning från högre rätt, alternativt förtydliganden av lagstiftningen, kommer det 

att följas.  

Andra aspekter och SKR rekommendationer 

I det aktuella fallet rådde det en skillnad mellan de kommunala och övriga fristående 

förskolor i kommunen, där blöjor tillhandahölls, och den aktuella fristående förskolan där så 

inte var fallet. Frågan vad som gäller i en kommun där alla förskolor tillämpar samma rutiner 

vad gäller tillhandahållande av blöjor har inte prövats. Målet tar heller inte sikte på om det är 

lagligt eller inte lagligt att en förskola inte tillhandahåller blöjor – fallet gäller 

kostnadskonsekvenserna i förhållande till maxtaxan. 

Finns det skäl att ändra nuvarande rutiner? 

Som konstaterats är kammarrättens dom inget prejudikat. Domen innebär därför inte i sig att 

kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i 

förskolorna. 
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SKR anser sammantaget att det i dagsläget inte finns underlag för att rekommendera att 

kommunerna ska ändra sin rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Men det 

finns naturligtvis skäl att noga följa rättsutvecklingen 
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