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FRITIDSAVGIFT och FRITIDSPENG 
• Fritidsavgift betalas per månad, hel månad, ingen halv avgift.  
• Barnets vårdnadshavare är ansvarig för att betala fritidsavgiften i tid.  
• Fritidsavgift barn i åk 4 är 750 kr, barn i åk 5 är 550 kr, tredje året på Vängåvan 0 kr. 

Nyinskrivet barn i åk 6 betalar en fritidsavgift om 550 kr i engångsavgift.  
• Avgiften faktureras månatligen i månaden som fakturan gäller och skickas per mail. Önskas 

ändrad fakturamottagare kontaktas Vängåvan via mail. 
• Medlemsavgiften i föreningen Vängåvans Vänner är obligatorisk, avser varje inskrivet 

barn och betalas en gång per kalenderår. Årsavgiften om 100 kr/år faktureras i samband 
med årets första fakturor.  

• Påminnelseavgift påförs om 60 kr om påminnelse behöver skickas ut.  
• Barnens plats sägs upp per automatik då barnet börjar sjuan (4-ème) och 

sommarlovsöppet stänger för terminen. Uppsägning av plats under terminen görs till 
Vängåvan via mail parken@parklekenvangavan.se.  

• Uppsägningstid 2 månader från datum då uppsägning inkommit till Vängåvan, två hela 
kalendermånader. Under uppsägningstiden betalas fritidsavgift som vanligt.  

• Maxtaxa. Fritidsklubbar omfattas inte av maxtaxan. Vängåvan har dock en 
fördelningsprincip i vilken möjliggör en hjälp till vårdnadshavare som har svårt med 
betalning av fritidsavgift. Vårdnadshavaren är dock skyldig att skyndsamt meddela om 
behovet inte längre kvarstår. Vårdnadshavaren är också skyldig att terminsvis skicka in 
maxtaxeansökan till Vängåvan. Ansökan skickas till föreningens kassör eller 
verksamhetsansvarige.  

• Om familjen under läsåret byter kommun är vårdnadshavaren skyldig att skyndsamt 
anmäla det till Vängåvan. Utebliven anmälan som följs av utebliven fritidspeng för 
Vängåvan ersätts av vårdnadshavaren.  
   

BOENDES I ANNAN KOMMUN ÄN STOCKHOLMS STAD 
Generellt gäller detta för alla som inte är skrivna i Stockholms stads kommun och som vi därför heller 
inte erhåller fritidspeng för från Stockholms stad.   
 

1. FRITIDSAVGIFT – Vängåvan ska av vårdnadshavaren erhålla ersättning för fritidsavgift. Den är 
fn 750 kr/månad för barn i åk 4 (CM2), 550 kr för barn i åk 5 (6-ème) och tredje året på 
Vängåvan är fn 0 kr i fritidsavgift. Fritidsavgiften betalar vanligtvis vårdnadshavaren. Om 
hemkommunen fakturerar Vårdnadshavare för fritidsavgift så kan Vängåvan reducera sin 
fritidtidsavgift till vårdnadshavaren med samma summa, dock max 750 kr för fyror, 550 kr för 
femmor och 250 kr för sexor – givet att fritidspengen Vängåvan erhåller från barnets 
hemkommun överstiger summan av fritidsavgift på Vängåvan och fritidspengsbeloppet 
Stockholms stad utbetalar. Vårdnadshavaren är själv ansvarig för att kontakta Vängåvan i 
detta ärende. Vängåvan krediterar inte fakturor äldre än ett kvartal.  
Uppsägning av plats för barn som bor i annan kommun än Stockholm: Vårdnadshavare säger 
upp platsen till Vängåvan (2 månaders uppsägningstid). Vårdnadshavaren kommunicerar med 
Vängåvan utan dröjsmål om de mot förmodan skulle få faktura för fritids av sin hemkommun.   
 

2. FRITIDSPENG – Vängåvan ska erhålla fritidspeng för inskrivet barn från barnets hemkommun. 
Om kommunen inte utbetalar fritidspeng är ni som vårdnadshavare skyldiga att ersätta 
Vängåvan för detta. Detta regleras i Avtal – ansökan till fritids.  
Fritidspengen ska vara lika med eller överstiga Stockholms stads nivå av fritidspeng (fn 631,75 
kr per månad, 2022 fritidspeng Stockholms stad). 


