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Intresseanmälan för arbetsplatserna till 
feriepraktikplatser 2023 
Ånge kommun erbjuder feriepraktik för unga sommaren 2023 som är födda 
2005, 2006, 2007, och skrivna (folkbokförda) i kommunen. Praktikperioden 
är två veckor för ungdomen och sommaren delas in i tre perioder under tiden 
26 juni till 6 augusti. Ungdomarna praktiserar 6 timmar per dag i två veckor. 
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Intresseanmälan feriepraktikplats 2023
Arbetsplats 

Arbetsplatsens namn: Arbetsplatsens adress: 

Arbetsplatsens postnummer och ort: Arbetsplatsens organisationsnummer: 

Arbetsplatsens besöksadress: Arbetsplatsens typ: 

☐ Kommun ☐ Förening

Arbetsplatsens telefonnummer: Arbetsplatsens e-post: 

Kontaktperson 

Kontaktpersonens namn: Kontaktpersonens telefonnummer: Kontaktpersonens e-post: 

Handledare 

Handledarens namn: Handledarens telefonnummer: Handledarens e-post: 

Arbetsuppgifter 

Övrigt 

Huvudsakliga arbetsuppgifter (beskriv utförligt): 

Ange övrig information här. 
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Arbetstid och period 

Ange arbetstider och eventuellt klockslag: 

☐ Måndag–fredag
Tid:

☐ Kväll
Tid:

☐ Lördag
Tid:

☐ Söndag
Tid:

Arbetsplatsen behöver utdrag från belastningsregistret: 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet inte

Period 1 
Vecka 26–27 (26 juni–9 juli) 

Antal feriepraktikanter: 

Period 2 
Vecka 28–29 (10 juli–23 juli) 

Antal feriepraktikanter: 

Period 3 
Vecka 30–31 (24 juli–6 augusti) 

Antal feriepraktikanter: 

Feriepraktikanterna får inte ersätta ordinarie arbetskraft. 
Praktiktid: 6 timmar per dag i 2 veckor. Max 60 timmar. Lunchrasten ingår i tiden. 

Underskrift 

Namn: 

Datum: 

Intresseanmälan ska vara inne senast 2023-04-20. 

Intresseanmälningsblanketten finns även på kommunens hemsida www.ange.se/feriepraktik 

Kontakt: Ånge kommun, Agneta Andersson, tel. 0690-25 02 89, e-post feriepraktik@ange.se 

Skicka blanketten till: Ånge kommun, Arbetsmarknadsenheten, 841 81 Ånge 
eller e-post feriepraktik@ange.se 

Ånge kommuns registrering: 

☐ Varbi: ☐ Platina:

http://www.ange.se/feriepraktik
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Så behandlar kommunen dina personuppgifter 
Ånge kommun behandlar dina personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.ange.se/personuppgifter 

Personuppgifter som behandlas 
Namn, adress, e-post, telefonnummer, mobilnummer. 

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna behandlas för att kommunen ska kunna kontakt dig och 
för att kunna handlägga ärendet. 

Laglig grund för behandlingen 
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Lagringstid 
2 år. 

Mottagare av personuppgifter 
1. Kommunstyrelsen.
2. Blivande feriepraktikant.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering 
Klagomål som rör behandlingen av personuppgifter kan lämnas till 
Dataskyddsombud Camilla Eriksson, 
dataskyddsombud@sundsvall.se, telefonnummer 072-146 51 19, 
alternativt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, 
www.datainspektionen.se. 

Personuppgiftsansvarig 
Kommunstyrelsen, Ånge kommun, 841 81 Ånge, tel. 0690-25 01 00, 
organisationsnummer 212000–2387. 
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