
 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING  1 (2) 
  
  
 Ersätter KFS 2019:4  2021:11 

Gäller från och med den 1 januari 2022, utom veckohyra lokaler, som gäller från och med den 1 juni 
2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 
 

TAXOR FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS 
VERKSAMHETER 
 
1 TAXOR SOM TILLÄMPAS/ JUSTERAS/ UPPRÄKNAS AV 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

1.1.1 AVGIFTER FÖR FÖRSKOLE- OCH SKOLBARNOMSORG (MAXTAXA) 
Utbildningsnämnden beslutade den 24 oktober 2017, § 45, att årligen justera avgiften för 
förskola och fritidshem så att den följer den årliga indexregleringen av maxbeloppet som 
meddelas av Skolverket. 

 
Avgift per månad för barn 1 - 5 år med placering i förskola eller pedagogisk omsorg 
Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst 
Barn 1 3 % 
Barn 2 2 % 
Barn 3 1 % 
Barn 4 ingen avgift 

 
Avgift per månad för barn 6 -12 år med placering i fritidshem eller pedagogisk omsorg: 
Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst 
Barn 1 2 % 
Barn 2 1 % 
Barn 3 1 % 
Barn 4 ingen avgift 

 
Övriga avgifter: 
Allmän förskola + 
förskola/pedagogisk 
omsorg 

Allmän förskola är avgiftsfri. För barn som har omsorg 
utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 %. 

Lovdagsomsorg 75 kr per dag 
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1.1.2 LOKALKOSTNADER 
  kr/tim Max hyra kr/dag 
Klassrum, sammanträdesrum och liknande 
Föreningar och studieförbund 125 970 
Övriga och för kommersiell verksamhet 170 1350 

 
Matsalar och samlingslokaler 
Föreningar och studieförbund 165 1300 
Övriga och för kommersiell verksamhet 240 1890 

 
Specialsalar (hemkunskap, slöjd, idrott) 
Föreningar och studieförbund 240 1890 
Övriga och för kommersiell verksamhet 340 2660 

 
Datasalar 
Föreningar och studieförbund 300 2320 
Övriga och för kommersiell verksamhet 410 3250 

 
Veckouthyrning 
Vid uthyrning under en hel vecka prissätts lokalerna med samma proportion som timpriset i 
förhållande till dygnspriset, 1/3 av priset.   
 

1.1.3 AVGIFT VID ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE ATT STARTA 
FRISTÅENDE FÖRSKOLA 

Ansökan om att godkänna att starta fristående förskola 
genom nyetablering 

25 000 kr 

Ansökan om att godkännande av en ny huvudman för en 
befintlig förskoleenhet 

25 000 kr 

 

1.1.4 ÖVRIGT 
Prövning i grund- och gymnasieskola 150 kr/prövning 
Kopia på betyg 100 kr 
Pedagogisk måltid (grundskolorna) 25 kr 
Pedagogisk måltid (förskoleverksamhet) 20 kr 
Ersättningskort Skånetrafiken pg förlorat eller förstört 
busskort (grundskolan och gymnasiet) 

50 kr  

Subventionerat busskort för gymnasieelever 
(upphävs om busskort till samtliga gymnasieelever beviljas) 

700 kr per termin 

 


	taxor för utbildningsnämndens verksamheter
	1 Taxor som tillämpas/ justeras/ uppräknas av utbildningsnämnden
	1.1.1 Avgifter för förskole- och skolbarnomsorg (Maxtaxa)
	1.1.2 Lokalkostnader
	1.1.3 Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola
	1.1.4 Övrigt



