AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK
VERKSAMHET I MALMÖ
Att gälla från och med 2022-01-01
Enligt skollagen har kommunen och enskilda huvudmän rätt att ta ut skäliga avgifter för plats i
förskola och för utbildning i fritidshem. Avgift får också tas ut för plats i sådan pedagogisk
omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt för omsorg under tid då förskola
eller fritidshem inte erbjuds.
Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften endast avse den del av
verksamheten som överstiger 525 timmar om året. För barn som av fysiska, psykiska eller andra
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften endast tas ut för den del
av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan.
Avgiftsnivåer för maxtaxa
Malmö stad tillämpar maxtaxa och följer därmed föreskrifterna i Förordning (2001:160) om
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. I förordningen framgår
bland annat de högsta avgifter som kommunen och enskilda huvudmän får ta ut.
I förskolan är den högsta avgiften tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande
inkomst för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är den högsta avgiften två,
en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst för det första, andra respektive
tredje barnet.
Inkomsttak år 2022
Statens skolverk lämnar årligen uppgift till kommunerna om högsta avgiftsgrundande inkomst
per månad. För år 2022 är inkomsttaket 52 410 kronor, vilket är en ökning med 4,11 procent
sedan föregående år. Detta innebär att om hushållet har en samlad inkomst på 52 410 kronor eller
mer per månad gäller högsta avgiften.
Progressiva avgifter
I Malmö tillämpas progressiva avgifter för hushåll med en årsinkomst motsvarande upp till 35
000 kronor per månad. Det innebär att avgifterna i dessa inkomstklasser är lägre än vad som
krävs enligt förordningen om maxtaxa. I de fall den avgiftsgrundande årsinkomsten inte
överstiger motsvarande 10 000 kronor per månad tas ingen avgift ut.
Med avgiftsgrundande inkomst (bruttoinkomst) avses lön före skatt och andra skattepliktiga
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet i enlighet med
vad som anges i förordningen om maxtaxa.

Avgiftstabell år 2022

Inkomstklass
Bruttoårsinkomst,
motsvarande kr per
månad

Förskola/annan pedagogisk
verksamhet
Andel av hushållets bruttoårsinkomst

Fritidshem/annan pedagogisk
verksamhet
Andel av hushållets bruttoårsinkomst

1:a barnet

2:a barnet

3:e barnet

1:a barnet

2:a barnet

3:e barnet

10 001 – 15 000

0,90%

0,60%

0,30%

0,60%

0,30%

0,30%

15 001 – 20 000

1,50%

1,00%

0,50%

1,00%

0,50%

0,50%

20 001 – 25 000

2,40%

1,60%

0,80%

1,60%

0,80%

0,80%

25 001 – 30 000

2,70%

1,80%

0,90%

1,80%

0,90%

0,90%

30 001 – 35 000

2,85%

1,90%

0,95%

1,90%

0,95%

0,95%

35 001 –
Högsta avgift per
månad

3,00%

2,00%

1,00%

2,00%

1,00%

1,00%

1 572 kr

1 048 kr

524 kr

1 048 kr

524 kr

524 kr

Antalet barn som hushållet har inskrivna i förskola, fritidshem och/eller i annan pedagogisk
verksamhet påverkar den samlade avgiftens storlek. Yngsta barnet räknas alltid som första barn
oavsett verksamhetsform. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
Platsen är ett abonnemang. Avgiften debiteras under 12 månader per år. Avgiften skall betalas
även om barnet eller barnen är tillfälligt frånvarande. Avgiften betalas från och med den dagen
barnet skrivs in i förskolan, fritidshemmet eller i annan pedagogisk verksamhet. Avgift betalas
under uppsägningstid.
För barn i allmän förskola är 15 timmar per vecka avgiftsfria från och med 1 augusti det år barnet
har rätt till allmän förskola. Har vårdnadshavare behov av mer än 15 timmars vistelsetid, betalas
en avgift som motsvarar avgift för fritidshem under läsåret och full avgift, motsvarande avgift för
förskola, under juni och juli.
För barn till föräldralediga för vård av annat barn, med plats 15 timmar per vecka, som har rätt till
allmän förskola betalas ingen avgift under läsåret, men full avgift under juni och juli.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av
förskola, och anvisats plats enligt skollagen, 8 kap. 7 §, har rätt till avgiftsfri plats i förskola 15
timmar per vecka. Finns behov utöver dessa 15 timmar betalas en avgift motsvarande avgiften
för fritidshem.

