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Månadsavgift 

Från höstterminens start till vårterminens slut betalas 

avgift för fritidshemsplats. Avgift för fritidshem bestäms 

enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form 

av månadsavgift som faktureras i efterhand. Möjlighet 

till e-faktura finns. Avgiften fastställs från första 

inskolningsdag.  

Fritidshemsverksamhet under skollov 

Barn i blivande årskurs ett har rätt att börja på 
fritidshemmet tre vardagar före skolstarten.  
 
Under skolloven erbjuder fritidshemmen 
heltidsverksamhet (höstlov, jullov, sportlov, sommarlov 
samt eventuella andra lovdagar under skolåret). Behov 
av fritidshemsverksamhet under skollov bör meddelas 
till enheten.   
 
Vårdnadshavare ska meddela skriftligt behov av 
fritidshemsplats under sommaren senast 30 april till 
fritidshemmet eller Bildningskansliet. 
Har du bokat fritidshem men väljer att inte nyttja 
platsen faktureras enligt fastställd taxa.  
 
Rätt till skiftesbarnomsorg för barn i åk 1-2  
Barn i årskurs 1-2 har rätt att nyttja skiftesbarnomsorg 
för barnet till och med 31.07 det år barnet går ut 
årskurs 2.  
 
Fastställande av avgift 

Då avgiften fastställs ska intyg över alla 

beskattningsbara inkomster samt kapitalinkomster 

bifogas inkomstutredningen. Uppgifter om löner och 

förmåner kan hämtas från inkomstregistret med 

vårdnadshavares samtycke. Egenföretagare bör lämna 

in senast verkställda bokslut. Avgift fastställs vid varje 

verksamhetsårs början.  

Då uppgifterna om semesterpenningens storlek saknas 

på löneintyget beaktas en semesterpenning 

motsvarande 6 % av lönen. För familjer med inkomster 

under avgiftstaxans inkomstgräns fastställs avgiften till 

0 €. 

Månadsavgift lägre än 10 € uppbärs inte.  

Som inkomst räknas INTE: 

Barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag och 

vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enl. fp-  

 

 lagstiftning, bostadsbidrag, sjukvårds- och 

undersökningskostnader som betalas med stöd av 

olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, studiestöd, stöd 

för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning, 

ers. för uppehälle enl. FPA:s rehabiliteringsförmåner, 

sysselsättningsstöd enl. LL 2006:8, stipendier och andra  

understöd för studier, samt stöd för närståendevård 

och hemvårdsstöd. Som inkomstavdrag räknas 

underhållsbidrag som familjen betalar. 

Familjestorlek 

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt 

hushåll sammanboende makar, personer i 

parförhållanden eller andra vårdnadshavare samt 

minderåriga barn som bor i samma hushåll. 

Frånvaro 

Avgift betalas för frånvarodagar, även vid sjukfrånvaro. 

Om barnet på grund av sammanhängande sjukdom är 

frånvarande mer än 10 kalenderdagar kan avgiften 

sänkas med 50% om läkarintyg bifogas för perioden. 

Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks 

avgiften endast för den ena månaden.   

Inledande och avslutande av fritidshemsplats 

Då en fritidshemsplats öppnas eller avslutas betalas 

avgift enligt verksamhetsdagar från det datum 

fritidshemsplatsen öppnas och t.o.m. det datum 

fritidshemsplatsen avslutas.  

Uppsägning av plats görs skriftligt i god tid innan 

behovet av fritidshem upphör. E-tjänst för uppsägning 

av plats finns på Mariehamns stads hemsida.  

Ändring av avgift 

Ifall familjens inkomster ändras väsentligt med minst 10 

% och/eller varaktigt under året kan avgiften justeras 

under verksamhetsåret. Kontakta Bildningskansliet. 

Fritidshemsavgiften korrigeras inte bakåt i tiden. 

Anmälan om missnöje med fastställd avgift riktas till 

bildningsnämnden, skriftligt, 14 dagar efter att ni fått 

avgiftsbeslutet. 
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Maxavgift 158,40 euro 
 Lägsta avgift som debiteras är 10,00 euro 
   
Fritidshemsavgiften är 72% av 220,00 euro (max 158,40)  
 
För familj med barn i årskurs 1-2 som nyttjar skiftesbarnomsorg faktureras 70€ per barn och kalendermånad 
oavsett inkomst. För barnet kan nyttjas 50 timmar skiftesbarnomsorg per kalendermånad. Skiftesbarnomsorg 
för barn i årskurs 1-2 handhas inom ramen för barnomsorgens verksamhet och regelverk. Syskonrabatt beviljas 
inte.  
 
Syskonrabatt för barn under skolåldern samt för barn med plats på fritidshem i årskurs 1-2 beviljas  
 20% avdrag för barn 2 
 40% avdrag för barn 3, osv.. 
 
 
Exempel 1 på uträkning, 4 personers familj med 1 barn i fritidshem  
 
Familjens inkomst  4036,51 
Inkomstgräns - 1664,00        
Inkomst som grund  2372,51 x 7,90% = 187,43  
  187,43 euro       x 72% = 134,95 i månadsavgift 
 
 
 
 
Divisor: 20 
 
Fritidshemsavgiften går till indrivning efter 2 påminnelser. 
 
Ytterligare information ges av Bildningskansliet i Tekniska verken, Elverksgatan 1.  
Telefon växel: 018 - 5310  
E-post: bildningskansliet@mariehamn.ax 

Familjestorlek 
(enligt 
avgiftssystem)  

Inkomstgräns 
euro/mån 

Högsta  
avgiftsprocent 

Bruttoinkomst 
som  
ger maxavgift 

Bruttoinkomst 
som  
ger avgift 

2 personer 
3 personer 
4 personer 
5 personer 
6 personer 

1248 
1456 
1664 
1872 
2080 

11,5 
9,4 
7,9 
7,9 
7,9 

3161,10 
3796,50 
4448,90 
4656,86 
4864,81 

1334,95 
1562,40 
1790,60 
1998,60 
2206,80 
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