
                                                                                                                                   
    

    
    
 

 
Arbetsgivarintyg vid barnomsorg på obekväm arbetstid 
 
Information om personuppgiftsbehandling 
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt 
verksamhetssystem eller register. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig 
själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på 
www.ljungby.se/dataskyddsforordningen. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden.  
 
Härmed intygas att  
Namn: 
     

Personnummer: 
     

Är anställd hos: 
     
 
 
Arbetsgivaren styrker härmed att förändringar av arbetstider till dagtid eller vardagar 
har prövats 
Ort och datum 
     

Telefon 
     

Arbetsgivarens underskrift 

 
 

 Tvättstugeschema/årsarbetstid 
 
 
Ordinarie arbetstider 
Vecka 1  Tider Vecka 2 Tider 

 Från kl. Till kl.  Från kl. Till kl. 
Måndag           Måndag           
Tisdag           Tisdag           
Onsdag           Onsdag           
Torsdag           Torsdag           
Fredag           Fredag           
Vecka 3  Tider Vecka 4 Tider 

 Från kl. Till kl.  Från kl. Till kl. 
Måndag           Måndag           
Tisdag           Tisdag           
Onsdag           Onsdag           
Torsdag           Torsdag           
Fredag           Fredag           
Vecka 5 Tider  Vecka 6 Tider  
 Från kl.  Till kl.   Från kl.  Till kl.  
Måndag           Måndag           
Tisdag           Tisdag           
Onsdag           Onsdag           
Torsdag           Torsdag           
Fredag           Fredag           
 
 
Övrig information:      

http://www.ljungby.se/dataskyddsforordningen
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