
 
 

Blankett vid nyanställning         
Förvaras i personakt på personalkontoret 

 

 

     

     
     

     
 

 
Försäkran om tystnadsplikt  
Kontroll av identitetshandling 
Arbetstillstånd  
Överlämnande av betyg och tillämpliga examensbevis/yrkeslegitimation  
Kontroll av utdrag ur belastningsregistret  
 
(Instruktioner och förklaringar finns på baksidan av blanketten) 
 
 
Personuppgifter 
Namn:   Personnummer:  
 
Befattning:   Arbetsplats:  
 
Den anställdes försäkran om tystnadsplikt 
”Härmed försäkrar jag att jag inte skall obehörigen yppa vad jag erfarit rörande enskilds personliga 
förhållanden vare sig under tiden då jag är verksam inom Varbergs kommun eller därefter. 
 
Vidare förbinder jag mig att förvara alla handlingar i förekommande mål och ärenden så att de inte är 
tillgängliga för obehöriga. 
 
Jag har underrättats om innebörden av gällande bestämmelser om tystnadsplikt och handlingssekretess 
och är medveten om att brott mot tystnadsplikt, vårdslös förvaring och obehörigt utlämnande av handlingar 
kan medföra åtal och straff”. 
 
 
Varberg den  __/__20__          
                                                 
 
___________________________________________              
 Underskrift                                                             
 
 
Kontroll av identitetshandling 
Ovan angiven medarbetare (enligt blankettens personuppgifter), har idag för undertecknande chef visat 
giltig identitetshandling (körkort – se anvisningarna på nästa sida). 
 
Uppvisat arbetstillstånd - för medborgare i land utanför EU 
Ovan angiven medarbetare (enligt blankettens personuppgifter), har idag för undertecknande chef visat 
giltigt arbetstillstånd.  
 
Överlämnande av kopior på betyg och tillämpliga examensbevis/yrkeslegitimation  
Ovan angiven medarbetare (enligt blankettens personuppgifter), har idag till undertecknande chef 
överlämnat kopior på betyg och tillämpliga examensbevis/yrkeslegitimation. 
 
Kontroll av utdrag ur belastningsregistret 
Ovan angiven medarbetare (enligt blankettens personuppgifter), har idag till undertecknande chef 
överlämnat utdrag ur belastningsregistret i enlighet med anvisningarna på nästa sida av denna blankett. 
 
 
Varberg den __/__20__                            _________________________ 

Anställande chef 
 
Namnförtydligande:______________________ 

 



 

Instruktion till blankett vid anställning avseende tystnadplikt, identitetshandling, 
arbetstillstånd, betyg och utdrag ur belastningsregistret.  
 
Försäkran om tystnadsplikt (gäller alla) 
Denna försäkran ska fyllas i av samtliga som anställs. Chefen förklarar vad 
undertecknandet innebär och hänvisar till information på Vinden. (Sök på: 
Personal/personalhandbok/anställning/tystnadsplikt). En kopia på den  
undertecknade blanketten bör lämnas till den anställde. 
 
Kontroll av identitetshandling (gäller alla) 
Den anställde visar sin identitetshandling för chefen. Det är lämpligt att ta en fotokopia som 
bifogas denna blankett. Skall bil användas i tjänsten ska identitetshandlingen vara körkort. 
 
Arbetstillstånd vid medborgarskap i land utanför EU 
De allra flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver ett arbetstillstånd för att ha 
rätt att arbeta här. Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd innan han eller hon 
reser till Sverige. Under vissa förutsättningar kan en ansökan lämnas in efter att personen 
rest in i Sverige. Arbetsgivare ska kontrollera en persons rätt att vara och arbeta i Sverige 
innan personen anställs.  
För mer information http://www.migrationsverket.se/ 
 
Överlämnande av betyg samt tillämpliga examina och yrkeslegitimation 
Styrkta betyg och tillämpliga examensbevis/yrkeslegitimation ska förvaras i personakten på 
personalkontoret. Chefen kontrollerar att handlingarna är bevittnade (vidimerade) och 
skickar sedan dessa till arkivering på personalkontoret. Med tillämpliga betyg, examens-
bevis och yrkeslegitimation menas en kontroll gentemot angiven kompetens enligt 
anställningens krav. 
  
Kontroll av utdrag ur belastningsregistret  
Gäller de tjänster som enligt lag ska/kan kontrolleras mot belastningsregistret. 

• ”Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktions-
hinder” (SFS 2010:479). Registerutdrag, eller kopia av det, ska bevaras i minst två år 
från det att anställningen (motsv.) påbörjades. Original återlämnas om den enskilde 
begär det. 

• ”Skollag” – 2 kap. 31-33 §§. 
• ”Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar 

emot barn” (SFS 2007:171). Registerkontroll eller kopia av det ska bevaras i minst 
två år från det att anställningen (motsv.) påbörjades. Original återlämnas om den 
enskilde begär det.  

• ”Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn” (SFS 2013:852) som 
innebär en rätt att inhämta registerutdrag. 
En kontroll av sådant registerutdrag får inte dokumenteras på något annat sätt än 
genom en anteckning om att det visats upp för arbetsgivaren. 
 

Undertecknande och arkivering 
För att denna handling ska vara giltig, krävs att såväl anställd som chef har undertecknat 
blanketten, samt att tillämpliga kontroller är förbockade på blanketten. 
 
Blanketten skickas till personalkontoret som sedan arkiverar handlingen i den anställdes 
personakt. 

https://vinden.varberg.se/personalinfo/Sidor/Tystnadsplikt.aspx
http://www.migrationsverket.se/
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