
Avgifter för fritidshemsplats på Maria Fritidsklubb. 
Avgiftens storlek beror på den avgiftsgrundande inkomsten i det hushåll barnet är folkbokfört och 
antalet barn som hushållet har inskrivna i vår verksamhet eller i Stockholms Stads kommunala och 
enskilda förskolor och fritidshem. 

MMK F-åk.3 

Barn 1: 2 % av hushållets inkomster   dock högst 1 048 kr /mån 
Barn 2: 1 % av hushållets inkomster  dock högst 524 kr /mån 
Barn 3: 1 % av hushållets inkomster  dock högst 524 kr /mån 
Barn 4: Ingen avgift 
Högsta avgift debiteras då hushållet har en bruttoinkomst (inkomst före skatt) på 52 410 kr eller mer 
per månad. 
Som första barn räknas hushållets yngsta barn och som andra barn räknas näst yngsta o.s.v. 
Om hushållets sammanlagda inkomst understiger 4 000 kr per månad uttas ingen avgift.  
 
MFK åk.4-6 

Barn 1: 2 % av hushållets inkomster   dock högst 775 kr /mån 
Barn 2: 1 % av hushållets inkomster  dock högst 388 kr /mån 
Barn 3: 1 % av hushållets inkomster  dock högst 388 kr /mån 
Barn 4: Ingen avgift 
Högsta avgift debiteras då hushållet har en bruttoinkomst (inkomst före skatt) på 38 750 kr eller mer 
per månad. 
Som första barn räknas hushållets yngsta barn och som andra barn räknas näst yngsta o.s.v. 
Om hushållets sammanlagda inkomst understiger 4 000 kr per månad uttas ingen avgift.  
 
Sommarfritids 
Hel avgift debiteras från september till maj månad. För juni och augusti debiteras halv avgift och juli 
är avgiftsfri om det inte finns ett behov av sommarfritids under perioden 16 juni till 15 augusti. 
Juni 
Om det finns ett behov av sommarfritids någon eller några dagar under perioden 16-30 juni 
debiteras hel juni avgift. 
Juli 
Om det finns ett behov av sommarfritids en eller flera dagar under perioden 1-31 juli debiteras hel 
månadsavgift. 
Augusti 
Om det finns ett behov av sommarfritids någon eller några dagar under perioden 1-15 augusti 
debiteras hel augusti avgift. 
 
Vårdnadshavare är skyldig att omgående anmäla förändringar som kan påverka avgiften, samt 
kontrollera att rätt avgift debiteras så att efterdebitering undviks. 
Ändring av avgift kan endast ske per månadsskifte. En retroaktiv ändring som innebär en sänkning av 
avgiften görs högst två månader bakåt i tiden efter det att anmälan kommit in till 
mfk@mariafritidsklubb.se.                                                                                                                
(fortsättning nästa sida) 
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Betalningsalternativ 
Första fakturan kommer att gå ut via en pappersfaktura. Vi har sedan två betalningsalternativ. 
Autogiro eller e-faktura. Om ni väljer autogiro får ni inte något fakturaunderlag. Kontakta oss på 
mfk@mariafritidsklubb.se och be om att få betala via autogiro. Då skickar vi er en 
medgivandeblankett.   
E-faktura kan ni välja efter ni fått den första pappersfakturan. Ni gör anmälan till e-faktura via er 
internetbank. Via rubriken e-faktura i er bank söker ni ”Maria Fritidsklubb”. Där fyller ni i era 
uppgifter och ert kundnummer som ni hittar på den första fakturan.  
OBS! Tänk på att det bara är den vårdnadshavaren som fakturan är ställd till som kan söka 
autogiro eller e-faktura.  
Vi försöker att undvika pappersfakturor utifrån ett miljötänk. 
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