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2013-02-11 
SID 1/2 

 
 

SKICKA TILL 
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

BOX 29 
186 21 VALLENTUNA 

  

 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN  

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 VXL · FAX: 08-587 849 10 

BUF@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

 
 
Barnets uppgifter 
NAMN 

 
PERSONNUMMER (10 SIFFROR) 

 

NUVARANDE FÖRSKOLA/PEDAGOGISK OMSORG/FRITIDSHEM 

 

 
Person som föreslås ta hand om barnet på obekväm arbetstid 
OBS! Utdrag ur belastningsregistret måste bifogas för nedanstående personer. 
NAMN 

 
PERSONNUMMER (10 SIFFROR) 

 

RELATION TILL BARNET TELEFON 

NAMN 

 
PERSONNUMMER (10 SIFFROR) 

 

RELATION TILL BARNET TELEFON 

 
Vårdnadshavare 1 
NAMN 

 
PERSONNUMMER (10 SIFFROR) 

 

ADRESS POSTADRESS 

TELEFON E-POSTADRESS 

 
Vårdnadshavare 2 
NAMN 

 
PERSONNUMMER (10 SIFFROR) 

 

ADRESS POSTADRESS 

TELEFON E-POSTADRESS 

 
Intyg som ska bifogas 
 Arbetsgivarintyg och arbetsschema. 

 Utdrag ur belastningsregistret för de personer som föreslås ta hand om barnet på 
obekväm arbetstid. 
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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN  

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 VXL · FAX: 08-587 849 10 

BUF@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

 
 
Övriga upplysningar 
 

 
Vårdnadshavares underskrift 

   

ORT, DATUM  ORT, DATUM  

UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 1  UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 2 

NAMNFÖRTYDLIGANDE  NAMNFÖRTYDLIGANDE 
 
 
Anvisningar 
Ansökan måste vara underskriven av båda vårdnadshavare (om endast en vårdnadshavare 
finns krävs endast en underskrift). Observera att om en vårdnadshavare är sammanboende 
med annan person än barnets andra vårdnadshavare, måste även den nya partnern arbeta på 
obekväm arbetstid för att omsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas. Arbetsgivarintyg och 
arbetsschema måste bifogas ansökan. Om dessa handlingar saknas ses inte ansökan som 
komplett. 
 
I ansökan om omsorg i hemmet vid obekväm arbetstid ska förslag anges på person som avses 
anlitas att ta hand om barnen på obekväm arbetstid. Personen ifråga måste vara över 18 år 
och kommer vid godkännande av ansökan att anställas av Vallentuna kommun. Utdrag ur 
belastningsregistret gällande personen ifråga ska bifogas ansökan. Blankett finns på Polisens 
webbplats, www.polisen.se. 
 
För mer information om reglerna kring omsorg vid obekväm arbetstid, vänligen se "Regler och 
riktlinjer för omsorg vid obekväm arbetstid" på kommunens webbplats, www.vallentuna.se. 
 
Information om dataskyddsförordningen (EU) 2016/679  
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter 
kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna 
behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör 
personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka 
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om 
personuppgifter som vi behandlar om dig. 
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