AVGIFTER PÅ MMK FR.O.M. 2021.
MMK ÅK F-3
Ni som har barn på MMK (åk3 verksamheten) innefattas av det statliga maxtaxesystemet.
Maxbeloppet för ett hushåll kommer att vara 49 289 kr. De hushåll som har en sammanlagd inkomst
på denna summa eller mer betalar då 986 kr/ månad. Har ni fler barn i omsorg 0-9 år betalar ni enligt
tabellen nedan. Det yngsta barnet är alltid barn ett. Ni som har hushållsinkomst som är mindre än
49289 kr faktureras enligt procentsatsen i tabellen.

Fritidshem MMK(åk.F-3)/pedagogisk omsorg 2021
Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2% av hushållsinkomst

986 kr

Barn 2

1% av hushållsinkomst

493 kr

Barn 3

1% av hushållsinkomst

493 kr

MFK ÅK 4-6
Att avgiftssystemen skiljer sig mellan MMK och MFK beror på att när barnen blir 10 år innefattas de
inte längre av maxtaxesystemet. Avgifterna för våra åk. 4-6 barn kan för många upplevas höga. Det är
stor skillnad mellan ersättningen från Utbildningsförvaltningen för ett barn som är 9 år och ett som är
mellan 10-12. En 9- åring genererar 43 236 kr/år medans en 10-12 åring under samma period ger
7284 kr. Bidraget för våra 10-12 åringar har dessutom varit detsamma sedan 2007 medan slanten för
våra 9-åringar hela tiden följt index. Det är därför nödvändigt att föräldrar till MFK barn får ta ett
större betalningsansvar för att få verksamheten att gå runt.

Fritidsklubb MFK (åk.4-6)/pedagogisk omsorg 2021
Inkomst och rabatter MFK

Månadsavgift

Inkomst 24 000 kr eller mer

775 kr

Inkomst 23 999 kr eller mindre

475 kr

Syskonrabatt 100 kr rabatt för varje barn som är inskrivet på
MMK eller MFK.

Vill ni ha autogiro; kontakta oss.
Vill ni ha E-faktura; sök på er internetbank efter Maria Fritidsklubb. Där behöver ni bl.a. ange erat
kundnummer.
Pappersfaktura debiteras med 25 kronor.
Mycket information på en gång. Tycker ni att det är krångligt? Tveka inte att höra av er till Kenneth
på 08-6750797 eller kenneth@mariafritidsklubb.se.

