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Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
 
Från 1 januari 2023 ändring av maxtaxan (se nya avgifter nedan). 

De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2023 till den 31 december 2023 

Sunne kommun har maxtaxa, avgiften beräknas utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst 

(före skatt). Vid förändring av inkomst är vårdnadshavare skyldig att lämna in nya uppgifter.  

Om inte inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgiften som utgår från maxtaket. 

 

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 54 830:-/mån. 

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. 
 

Avgift förskola 

- Barn nr 1: 3% av inkomsten- högst 1 645:- per mån 

- Barn nr 2: 2% av inkomsten- högst 1 097:- per mån 

- Barn nr 3: 1% av inkomsten- högst    548:- per mån 

- Barn nr 4: ingen avgift 
 

Avgift allmän förskola 3–5 år 

Allmän förskola räknas från 16 augusti det år barnet fyller tre år. Upp till 15 tim/v avgiftsfritt, 

detta gäller under grundskolans terminstider mellan 16 augusti och 15 juni.  

För 3–5 åringar som har ett tillsynsbehov utöver 15tim/v reduceras avgiften 25% varje månad. 
 

- Barn nr 1: 2,25% av inkomsten–högst 1 234:- per mån 

- Barn nr 2: 1,5% av inkomsten- högst      822:- per mån 

- Barn nr 3: 0,75% av inkomsten- högst    411:- per mån 

- Barn nr 4: ingen avgift 

 
Avgift fritidshem 
Barnet övergår per automatik till fritidshem 1 augusti då de börjar förskoleklass. 

- Barn nr 1: 2% av inkomsten- högst 1 097:-  per mån 

- Barn nr 2: 1% av inkomsten- högst    548:-  per mån 

- Barn nr 3: 1% av inkomsten- högst    548:-  per mån 

- Barn nr 4: ingen avgift 
 

Avgift lovfritids 
Gäller skolbarn som inte är inskrivna på fritidshem, avgift 55:-/dag max 1 097:-/mån.  

Anmälan sker med blankett på respektive fritidshem 


