
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att sparas till 
dess att barnets placering avslutats. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning. De uppgifter som 
finns registrerade om dig i detta fall kommer inte att föras över till tredje land. Mer information om hur kommunen hanterar 
personuppgifter finns på https://kommun.vetlanda.se/gdpr. 

Intyg från arbetsgivare om 
anställning och arbetstider 
Bifogas ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid 

 

Uppgifter om anställning 
För- och efternamn 

      
Personnummer (tio siffror) 
      

Personen ovan är anställd vid (ange företagets namn) 

      
Företagets organisationsnummer 

      
Arbetsplatsens adress (gatuadress och ort) 

      
Ordinarie tjänst utgör timmar per vecka 

      timmar/vecka 
Vilket utgör i procent av heltid 

      procent av heltid 
Arbetstidsschema jämna veckor  
(Vid behov kan en bilaga på schemat bifogas istället)  

Måndag       
Tisdag       
Onsdag       
Torsdag       
Fredag       
Lördag       
Söndag       

Arbetstidsschema udda veckor 
(Vid behov kan en bilaga på schemat bifogas istället) 

Måndag       
Tisdag       
Onsdag       
Torsdag       
Fredag       
Lördag       
Söndag       

Övriga upplysningar (till exempel information om anställningsavtal eller annat som påverkar arbetstagarens schema) 

      

Underskrift 
Jag intygar att uppgifterna ovan stämmer och att arbetstiderna för personen ovan är förlagda helt eller delvis 
på kvällar/tidiga morgnar. Jag intygar också att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att erbjuda tjänst 
enbart dagtid på vardagar eller förändrad arbetstid så att arbetstiden i mindre omfattning är förlagd på 
obekväm arbetstid. 

Datum 

      
Ort 

      
Underskrift av arbetsgivare 

      

Namnförtydligande 

      
Befattning 

      
Telefon 

      
E-post 

      
 

Intyget skickas in tillsammans med ansökan, eller lämnas direkt till rektor om ansökan är gjord vid ett tidigare tillfälle. 

https://kommun.vetlanda.se/gdpr
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