
 

 
 
Karlstads kommun 

Webbplats 
karlstad.se 

E-post 
karlstadskommun@karlstad.se 

Organisationsnr 
212000-1850 

Postadress 
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad 

Besöksadress 
Kontaktcenter 
Västra Torggatan 26 

Telefon 
054-540 00 00 

Fax 
054-15 50 39 

 
 

Bankgiro 
405-2213 

 

 

  Sid 1(2)   

 
  

Ansökan till lärlingsutbildning, Serviceassistent, 
1,5 år 
Vi har kursstarter två gånger per år samt kontinuerligt intag i mån av plats. 
 
 Namn: ________________________________________________ 
 

 Personnummer: ______________________________________________ 

 

 Adress: _____________________________________________________ 

 

 Mail: _______________________________________________________ 

 

 Telefon: _____________________________________________________ 

 

Skolbakgrund:  
(Markera utförda utbildningar med ett x) 

 Grundskola: 

 Grundsärskola: 

 Gymnasiesärskola inriktning: 

 Annan utbildning: 

 

Nuvarande sysselsättning:________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
 

  



   Sid 2(2) 
 

 

Önskemål inriktning på lärlingsutbildning:  
(Markera ditt val med ett x alternativt siffror) 
 
 Service inom äldreomsorg  Service inom barnomsorg 

 Service servering  
(café, restaurang, storkök) 

 Service inom lager och terminal 

  Service inom hotell   Handel 

 Eget förslag:   

 
 

 
 
Ansökan skickas till din hemkommuns vuxenutbildning för ett beviljande. 
Bifoga slutbetyg till din ansökan. 

Du som bor i Karlstads kommun 
Skicka din ansökan till:   
Vuxenutbildningen 
Expeditionen,  
651 84 Karlstad 
 
Du som tillhör en annan kommun skickar din ansökan till 
Vuxenutbildningen i din hemkommun. 
 

Underskrift 
 

Datum: _____________________________ 
  

Sökandes underskrift: _________________________________________ 
 
 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vårt uppdrag. 
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och 
den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har 
kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra 
skyldigheter. 
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har 
och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter 
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