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     Atlantis- Lödöse 
Högsta avgift beräknas på yngsta barnet (barn 1). 

 
Barn 1 namn    Personnr        

Barn 2 namn    Personnr        

Barn 3 namn    Personnr      

Som platsinnehavare avses vårdnadshavare/familjehemsföräldrar som sammanbor med barnet/barnen. 

Då barnets vårdnadshavare är sammanboende är båda platsinnehavare och har ett gemensamt betalningsansvar. 

 

Platsinnehavare 1 

Namn    Personnr          

Adress                                                    Postnr                   Postadress                                

Hemtel                                      Arb                   Mobil    

e-mail adress       

Arbetsgivare/Skola    Telefon    

Platsinnehavare 2 

Namn    Personnr          

Adress                                                    Postnr                   Postadress                                

Hemtel                                      Arb                   Mobil    

e-mail adress       

Arbetsgivare/Skola    Telefon    

Sammanboende/Make/Maka (Ej vårdnadshavare) 

Namn    Personnr          

Mobil    

Arbetsgivare/Skola    Telefon    

Civilstånd:  Gifta  Sammanboende Ensamstående 

Gemensam vårdnad och växelvis boende tillsammans med: 

Namn    Personnr    

De uppgifter du lämnar samt ev. sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas, 
för att vi skall kunna använda uppgifterna vid avgiftsdebitering. Naturmontessori Väst AB är skyldigt att på din begäran rätta eller 
utplåna felaktiga personuppgifter, ex.vis felstavat namn (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla 
besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 § PuL). 
 

Blanketten inlämnas senast den   ………/………   Var god vänd! 
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Bruttoinkomst per månad före skatt 

 
Platsinnehavare 1 

 
Platsinnehavare 2 

 
Sammanboende 

Lön inkl. semesterersättning och andra skattepliktiga 
ersättningar i anslutning till anställning 

   

 
Inkomst av rörelse 1) 

   

 
Arbetslöshetsförsäkring 

   

 
Kontant arbetsmarknadsstöd 

   

Utbildningsbidrag avseende 
arbetsmarknadsutbildning 

   

 
Sjukpenning 

   

 
Havandeskapspenning 

   

 
Föräldrapenning 

   

 
Tidsbegränsad sjukersättning 

   

 
Sjukersättning Aktivitetsersättning 

   

Efterlevandepension Ålderspension Privata 
pensioner (ej barnpension) 

   

Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode 
(ersättning för merutgifter skall ej tas med) 

   

 
Familjehemsföräldrars arvodesersättning 

   

Livränta (vissa undantag finns) 2) Utländsk pension 
eller liknande utländsk förmån 

   

Familjebidrag i form av familjepenning för 
värnpliktiga 

   

 
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga 

   

 
Avgiftsgrundande summa 

   

 
Sammanlagt för hushållet     Gäller fr.o.m. …………………….        Summa totalt 

 

 

Jag/Vi har minst 43 760 kr/månad i sammanlagd bruttoinkomst och accepterar debitering enligt maxtaxans högsta belopp. 

 
1) Egna företagares inkomster är lika med Sjukpenning Grundande Inkomst anmäld till Försäkringskassan. 
 

2) Livränta är i undantagsfall inte skattepliktig vid kapitalförsäkring, se kontrolluppgift. 
 

3) Vid varierande inkomster fastställs avgiften utifrån en genomsnittlig månadsinkomst över de senaste 3 månaderna. 
 
Vi har tagit del av gällande bestämmelser i ”Taxa med tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg” i Kungälvs 
kommun, och åtar oss solidariskt betalningsansvar för framtida avgifter. 
 
 
 

Härmed försäkras att de av mig lämnade uppgifterna är sanningsenliga 
 

Datum                                                  Datum                                                  

Underskrift                                                   Underskrift       

 

Barnets första dag på förskolan:  _________________     (Om det är första gången ni fyller i blanketten) 


