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ANSÖKAN OM PLATS INOM 
FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM - 
OBEKVÄM ARBETSTID

Skickas till: 
Social- och utbildningsförvaltningen 
Östra Storgatan 29
771 82 Ludvika 

 Uppgifter om barnet 
Personnummer Nuvarande placering 

Namn Modersmål om annat än svenska 

Gatuadress 

Postnummer och -ort 

Omsorgsbehov 
Behovsdatum fr o m – t o m 

Vardagar 06:00-
06:30 (ordinarie 

enhet) 

Vardagar efter 
18:30 (Solsidan) 

Övernattning 
måndag-torsdag 

(Solsidan) 
 

Helg (Solsidan) 

Jag/vi har tagit del av informationen ”Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid” som finns på kommunens hemsida.

Boendeförälder 1 Boendeförälder 2 
Personnummer Personnummer 

Namn Namn 

Gatuadress Gatuadress 

Postnummer och -ort Postnummer och -ort 

Arbetsgivare Arbetsgivare 

Telefonnummer arbete Mobilnummer Telefonnummer arbete Mobilnummer 

E-postadress E-postadress 

Underskrift Underskrift 

 OBS! Vänd –> 
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Barnets namn Barnets personnummer 

Vårdnadshavare på annan adress än barnets folkbokföringsadress 
Personnummer 

Namn 

Gatuadress 

Postnummer och -ort 

Arbetsgivare 

Telefonnummer arbete Mobilnummer 

E-postadress 

Underskrift 

Övriga uppgifter 

Jag/vi intygar med underskrift ovan att lämnade uppgifter är riktiga och förbinder mig/oss att underrätta om förändring sker. Jag/vi är 
medveten/-na om att uppgifterna kan kontrolleras och att missbruk av omsorgen förverkar rätten till placering på obekväm arbetstid. 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr. 

Blankettanvisning 

Komplettera ansökan 
Ansökan ska även kompletteras med blanketten ”Bilaga till ansökan om plats 
inom förskola eller fritidshem - Intyg från arbetsgivaren gällande obekväm 
arbetstid”. 

Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna. 
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