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Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Burlövs kommun 
Antagna av kommunfullmäktige 2020-03-23, § 35  
Träder i kraft 2020-04-01 
 

1. Avgift/maxtaxa 

Avgift för plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår enligt förordningen 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem-
met. 

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur 
mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst 
upp till ett inkomsttak. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket 
och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för 
fritidshem. Hushållets yngsta barn som är placerad i barnomsorgen räknas som barn nummer 1. 

Uppräkningen av avgiftsnivån beslutas varje år av kommunfullmäktige enligt bilaga. 

Sammanboendes inkomst inräknas i hushållets inkomster oavsett om barn är gemensamma eller 
inte. 

Om barn bor växelvis hos föräldrar som har gemensam vårdnad kan var och en vara fakturamotta-
gare. Detta kan innebära två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock 
inte överstiga maxtaxan för en plats.  

Avgift utgår varje månad under hela året från och med den dag då barnet har rätt att påbörja sin 
placering. Inskolningstid och ledighet avräknas inte.  

Fakturamottagare är vårdnadshavare, familjehemsföräldrar eller den som är avgiftspliktig för ac-
cepterad barnomsorgsplats. 

1.1. Avgiftsgrundande inkomster 
Nedanstående inkomster beräknas som avgiftsgrundande inkomster: 

• inkomst av anställning före skatt och avdrag inklusive samtliga skattepliktiga tillägg, t.ex. ob-
tillägg, jour- och semestertillägg samt arvoden och bilförmån 

• familjehemsförälders arvodesersättning 
• inkomst av rörelse 
• pension (ej barnpension) 
• livränta 
• föräldrapenning 
• arbetslöshetsersättning 
• utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning 
• kontant arbetsmarknadsstöd 
• sjukpenning 
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• familjebidrag i form av familjepenning 
• vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ej ersättning för merutgifter) 
• dagpenning vid repetitionsutbildning m.m. för värnpliktiga  
 
Om beskattningsbar inkomst saknas ska inkomsten uppges till 0 kronor. 

1.2. Inkomstuppgift 
Om inkomstuppgift inte lämnas i samband med att plats accepteras eller vid förfrågan kommer 
högsta avgift enligt maxtaxan att debiteras. 

Vid förändrad inkomst eller på begäran av kommunen ska ny inkomst lämnas. Förändring av in-
komst ska anmälas senast en månad i förväg för att kunna träda i kraft nästföljande månad. 

Burlövs kommun tillämpar retroaktiv avgiftskontroll för att säkerställa att rätt avgift debiterats. 
Kontrollen kommer att genomföras varje år. Inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat kom-
mer att jämföras med taxerad årsinkomst från Skatteverket. Genom att dela inkomsten med tolv 
får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. 

Felaktig information i inkomstuppgiften (inkomster, familjeförhållanden etc.) medför att vårdnads-
havaren blir efterdebiterad, alternativt att kommunen gör en återbetalning. Burlövs kommun har 
rätt att genomföra retroaktiva rättelser tre år tillbaka i tiden. 

2. Reducering av avgift 
2.1 Barn med behov av särskilt stöd  
För barn 1–2 år som har eller erbjuds plats i förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg efter 
särskilt beslut enligt skollagen (2010:800) 8 kap. 7 § reduceras avgiften till den del som överstiger 
15 timmar per vecka, enligt skollagen 8 kap. 16 §. 

2.2 Fortbildningsdagar 
Personalen har fyra fortbildningsdagar per kalenderår. Under dessa dagar bedrivs ej ordinarie verk-
samhet. För dessa dagar medges ingen avgiftsreducering. 

3. Allmän förskola, barn 3–5 år  
Barn 3–5 år garanteras en avgiftsfri förskoleverksamhet (allmän förskola) omfattande minst 
525 timmar om året fördelade på 15 timmar/vecka under grundskolans läsårstider. Allmän förskola 
ger inte rätt till vistelse under lov eller studiedagar. 

De vårdnadshavare som har behov av plats utifrån förvärvsarbete/studier får en avgiftsreducering 
på maxtaxan med 25 procent från och med höstterminen det år barnet fyller tre.  

4. För barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga 
Barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga i åldern 1–5 år har rätt till plats i försko-
lan eller pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka.  

Avgift utgår enligt maxtaxa och placeringen löper under hela året. 
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5. Uppsägning av plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 

Uppsägningstiden är 60 dagar efter uppsägningsdatum. Avgift debiteras under uppsägningstiden. 

Vid delad faktura måste båda fakturamottagarna säga upp platsen. 

6. Tolkning och tillämpning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av utbildnings- och kulturnämn-
den. 

__________________________ 

 

På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar 

 
 
 
 
Fredrik Jörgensen 
Ordförande Rickard Brinck 
 Kommunjurist 
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Bilaga: Avgiftsnivåer för maxtaxa i kommunala förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 2023 
Antagna av kommunfullmäktige 2022-12-12, § 120 
Träder i kraft 2023-01-01 

Avgift/maxtaxa 

Avgift för plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår enligt förordningen 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem-
met. 

Avgiften beräknas i procenttal multiplicerat med familjens/hushållets bruttoinkomst med ett in-
komsttak om 54 839 kr/månad. Familjens yngsta barn som är placerad i barnomsorgen räknas som 
barn nr 1 enligt nedanstående tabell. 

Avgift utgår varje månad under hela året från och med den dag då barnet erbjudits plats som ac-
cepterats. Inskolningstid och ledighet avräknas inte. Betalning via autogiro eller e-faktura kan över-
enskommas. 

Avgiftsnivåer för maxtaxa i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och 
fritidshem 2023 
För barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov 

Avgiften beräknas i procent på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad: 

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

 % Högsta 
avgift 

% Högsta 
avgift 

% Högsta 
avgift 

% Högsta 
avgift 

Barn, 1–2 år, place-
rat i förskola/ 
pedagogisk omsorg 

3 % 1 645 kr 2 % 1 097 1 % 548 kr 0 % 0 kr 

Barn, 3–5 år, place-
rat i förskola/ 
pedagogisk omsorg 
(från och med höst-
terminen det år då 
barnet fyller 3 år) 

2,25 % 1 234 kr 1,5 % 826 kr 0,75 % 411 kr 0 % 0 kr 

Barn, 6–12 år, place-
rat i fritidshem (från 
och med augusti 
månad det år barnet 
fyller 6 år) 

2 % 1 097 kr 1 % 548 kr 1 % 548 kr 0 % 0 kr 
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