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Kommunstyrelsen

Godkännande av ägar- och ledningskrets,
Föräldrakooperativet Kalven
KS2019/645/07
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar inom ramen för tillsyn enligt 26 kap 8 §
skollagen att godkänna ny ägar- och ledningskrets för Föräldrakooperativet
Kalven (org. nr. 716451 – 2506).
Sammanfattning av ärendet
Föräldrakooperativet Kalven har inkommit med en anmälan om byte av
styrelsemedlemmar. Den 1 januari 2019 infördes nya regler om ägar- och
ledningsprövning efter ändringar i 2 kap. 5 § skollagen.
Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de nya kraven.
Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt, den som redan har
ett godkännande ska anmäla ändringar i den berörda kretsen av personer
till kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet direkt efter ikraftträdandet.
Då kommunen inte tidigare haft uppgifter om vilka som ingår i styrelsen
för Föräldrakooperativet Kalven, har en prövning av hela styrelsen gjorts.
Den ägar- och ledningsprövning som åligger kommunen är genomförd
inom ramen för tillsyn enligt 26 kap. 8 § skollagen.

Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-11-25
Ansökan från föräldrakooperativet Kalven samt styrelseledamöters CV

Anders Olsson
Tf kommunchef

Anna Ullenius
Skolchef

Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Kalven

Postadress
Sunne kommun
1. Barns lärande
686 80 Sunne

Besöksadress
Barns lärande
Kvarngatan 4 686 80 Sunne
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 47 direkt
070-103 02 32
mobil

Internet och fax
www.sunne.se
anna.ullenius@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Agar- och ledningsprövning vid ansökan om
godkännande för fristående förskola
SUNNE KOMNUII

Sunne kommun
1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne
0565-160 00 Växel kommun@sunne.se
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Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen (2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
(2010:800) vilka innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin godkännandeprövning
och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Bestämmelserna innebär nya krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes
ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. De skärpta kraven innebär att den krets av
personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som
berör den verksamhet de bedriver.
Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde
l. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
Kommunstyrelsen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och
ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket,
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.
Redovisning av ägar- och ledningskretsen ska sändas in till kommunstyrelsen i samband med
ansökan om godkännande för fristående förskola och/eller utökning av befintlig verksamhet.
Behöriga firmatecknare förföretaget/föreningen/stiftelsen undertecknar redovisningen.

Huvudman uppgifter
Huvudman, namn

Organisationsnummer/personnummer

foAlA^uTpCi.niVU W^éiA

iress
Utdelningsadress

T\?\ -Z^(}^
Postnummer och ort

M^h4 ^.i

?-c\[ .Su\^£
Telefonnummer

E-postadress

ö^-^\o^o

Kontaktperson
Kontaktperson, namn

\t\^ Lo^mul

Mobilnummer

Telefonnummer

öH-crs^t

E-postadress

^\\o\r<>ifc^\c\^^\\cö. LO\^

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunkansliet

686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel

Internet och e-post
https://sunne.se
kommun@sunne.se

Giro och arg nr

744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr
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Markera aktuell associationsform för företaget, bifoga organisationskiss

Aktiebolag
Handelsbolag/Kommanditbolag
Ideell förening/Ekonomisk förening
Enskild firma
Annan associationsform

För aktiebolag ska bolagsordning samt aktiebok bifogas. Vid ägare i flera led (se rubrik
"Personkretsen, Ägare i flera led") bifoga motsvarande handlingar för juridiska personer med
väsentligt inflytande.
För ekonomisk förening, registrerat trossamfund eller ideell förening, bifoga stadgar samt
förteckning över styrelsemedlemmar samt suppleanter (namn och personnummer).
För stiftelser, bifoga stiftelseförordnande samt förteckning över styrelsemedlemmar samt
suppleanter (namn och personnummer).

Personkretsen - vem/viika omfattas av ägar- och ledningsprövningen?
Styrelse och ledningspersoner
Med styrelse- och ledningspersoner avses verkställande direktör och andra som genom en
ledande ställning eller pä annat sätt har ett bestämmande inflytande, styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, bolagsmannen i kommanditbolag och andra handelsbolag.
Ägare med väsentligt inflytande
För aktiebolag medför detta att samtliga ägare som representerar mer än 10 procent av det
röstberättigade aktiekapitalet redovisas. Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan
juridisk person omfattar prövningen även dennas styrelse- och ledningspersoner samt ägare.
Ägare i flera led
Med ägare i flera led avses fysisk eller juridisk person som genom direkt eller indirekt ägande har
ett väsentligt inflytande. Om sökanden exempelvis ägs av ett bolag som i sin tur ägs av en fysisk
person så omfattas både ägarbolagets ledningspersoner samt den fysiska personen av
prövningen.
Uppgifter om närstående
Kommunen kan som en del i utredningen av vilka som omfattas av ägar- och ledningskretsen
samt bedömningen av denna, även komma att inhämta uppgifter om närstående till personer i
ägar- och ledningskretsen samt eventuella närstående bolag.

Bedömning av insikt och lämplighet
Kravet på insikt innebär att den enskilde ska ha kunskap om lagstiftning och andra föreskrifter
som reglerar den verksamhet som godkännandet avser. Exempel är kunskap om skolförfattningar
samt kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomiska regelverk samt gällande regelverk för
verksamhetens associationsform. Bedömningen av insikt ska göras samlat för hela den berörda
personkretsen,

Kravet pä lämplighet innebär att den enskilde ska ha vilja och förmåga att fullgöra skyldigheter
mot det allmänna (ekonomisk skötsamhet) och visa laglydnad i övrigt. Övriga omständigheter av
betydelse, såsom exempelvis brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller vålds- och sexualbrott,
ska beaktas i bedömningen. Det räcker med att en person bedöms olämplig för att
lämplighetskravet inte ska anses uppfyllt. Enbart den omständigheten att en person har dömts
för ett brott innebär inte per automatik att lämplighetskravet inte är uppfyllt, utan prövningen ska
göras utifrån den verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet.
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Redogör för ägar-och ledningskretsens insikt
Bifoga stöd för ovan beskriven insikt, exempelvis meritförteckning, eventuella utbildningsintyg för den/de
personer som inom ägar- och ledningskretsen besitter kompetensen.
Namn

Personnummei

AAMMDD-NNNN

Position eller
befattning

IYknt L^-tW

^^-uu Or^to^i4
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Beskriv erfarenhet och kompetens

Bilagor till
stöd
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Redogör för ägar- och ledningskretsens lämplighet
Bifoga registerutdrag1 ur belastningsregistret2 för samtliga personer som ägar-och ledningsprövningen
avser. Observera att utdraget ska lämnas i obrutet kuvert. Det kan komma att hämtas in uppgifter från
exempelvis Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Bolagsverket, Sveriges
domstolar samt från företag som erbjuder kreditupplysningar.
Namn

Personnummer
ÅÄMMDD-NNNN

Position eller
befattning

Eventuella kommentarer till
bifogade handlingar

Bilagor till
stöd

Bedömning av verksamhetens ekonomiska förutsättningar
Genom lagstiftning förtydligas att en förutsättning för godkännande är att den enskilde har ekonomiska
förutsättningar för att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. l kravet på ekonomiska
förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina kostnader
och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar.
Vid ansökan om godkännande och/eller utökning av befintlig verksamhet; Bifoga årsredovisning,
årsbokslut om sådana finns, eller i förekommande fall, koncernredovisning.

Sammanställning av bifogade handlingar avseende de ekonomiska förutsättningarna samt
eventuella kommentarer till dessa:

1 16 b § p. 2 Förordning (1999:1134) om belastningsregister
2 Registerutdrag för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister
(Blankett: Kontroll av egna uppgiKer l belastningsregistret (442.3))
Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående-förskola
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Sammanställning bilagor

Bilagor

Bilaga/bilagor nummer

Organisationsskiss
Bolagsordning (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling)
Aktiebok (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling)
Stadgar (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling)
Stiftelseförordnande
Företeckning styrelsemedlemmar och suppleanter
Underlag insikt
Underlag lämplighet
Registerutdrag ur belastningsregistret
(Blankett: Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3)
Årsredovisning (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling)
Årsbokslut (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling)
Koncernredovisning

Härmed garanteras att de uppgifter som lämnas i detta underlag är riktiga
Underskrift
Ort och datum

\W\sL \WC^
Namnförtydligande

Undsrskrift av firmatecknare

l

l/AO^

^H<L Lc^tf^^
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är allmänt intresse och myndighetsutövning. Det är kommunstyrelsen som är
personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
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 finner du pé vår webbplats:https://sunne.se/gdpr

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anna Ullenius
den 24 oktober 2019 08:48
Evelin Larsson
VB: komplettering

Med vänlig hälsning
Anna Ullenius
Skolchef

Sunne kommun
1. Barns lärande
Kvarngatan 4
686 80 Sunne
Telefon 0565-160 47
Mobil 070-103 02 32
anna.ullenius@sunne.se
www.sunne.se
Läs hur Sunne kommun hanterar dina personuppgifter https://sunne.se/gdpr

Från: Anna Ullenius
Skickat: den 24 oktober 2019 08:47
Till: mlovstrand@yahoo.com
Ämne: komplettering
Hej Marie,
Nu har jag satt mig in lite mer i den nya lagstiftningen och tittat bakåt i våra arkiv. Vi, som
kommun behöver besluta om godkännande av er styrelse. För att kunna göra den ägaroch ledningsprövning vi ska göra, behöver jag lite kompletteringar från er. Jag behöver få
redogörelser (CV eller likande) för alla i styrelsen, där det tydligt framgår vad ni har för
erfarenheter och/eller utbildning som stärker er samlade insikt och kompetens.
Med vänlig hälsning
Anna Ullenius
Skolchef

Sunne kommun
1. Barns lärande
Kvarngatan 4
686 80 Sunne
Telefon 0565-160 47
Mobil 070-103 02 32

anna.ullenius@sunne.se
www.sunne.se
Läs hur Sunne kommun hanterar dina personuppgifter https://sunne.se/gdpr

CV.
Anders Jonsson
Nordenssonvägen 10
686 34 Sunne
072-7317424
anders.a.jonsson@fryksdalenssparbank.se

Utbildning.
Ekonomiprogrammet, Stjerneskolan i Torsby,
Augusti 1993-juni 1996
Magisterexamen i Företagsekonomi, Karlstads Universitet.
Augusti 1997-januari 2001.

Anställningar.
Handelsbanken, kontoren i Torsby, Sunne, Hagfors, Säffle
1996-2000
Feriejobb
Ernst & Young, Karlstad
Feb 2001-dec 2007
Revision av främst aktiebolag, konsultation i form av bokslut samt enklare skatterådgivning

Nordea
Jan 2008 – mars 2014
Företagsrådgivare, Sunne, Torsby, Hagfors kommuner

Fryksdalens Sparbank
Företagsrådgivare
Mars 2014 - nu

CV.
Carolina Olsson
Lövnäsvägen 23
68635 Sunne
073-8153033
carolinaolsson.88@gmail.com

Utbildning.
Hotell- och restaurangprogrammet, Brobyskolan i Sunne,
ht2004-vt2007.
Arbetarrörelsens folkhögskola, komvux i Göteborg
Ht2008-vt2009
Ekonomiassistent yrkesutbildning komvux i Sunne
ht2012-vt2013
Förskollärarprogrammet, Universitet Karlstad
Vt2019- ff

Anställningar.
Selma Lagerlöf Hotell, Servitris och bar
2005-2006
Sankt jörgen park, Servitris
2008-2009
Selma Spa+, Servitris och Bar
2009-2012
Systembolaget, säljare
2012-2013
Jysk, säljare, administationsansvarig
2013 -ff
Sunne kommun, timvikarie förskola
Vt2018 - ff

CV.
Emma Berglund
Maggebysätter 53
68691 Sunne
070-3866292
berglund92@hotmail.se

Utbildning.
Hotell och restaurangprogrammet , Stjerneskolan Torsby
Augusti 2008 - Juni 2011.
Anställningar.
Ulvsby Herrgård (Länsmansgården)
kock, kallskänka.
Granngården Sunne
butikssäljare

Juni 2011 - December 2018

Till och från under 2018-2019

CV
Erika Danielsson
Brobygatan 26
68635, Sunne
0735705954
eriica7@hotmail.com

Utbildning
Barn- och fritidsprogrammet, Stjerneskolan Torsby
Aug 2008 – juni 2011
Vård och omsorg med inriktning socialpedagogik, Klarälvdalens Folkhögskola
sep 2016 – dec 2017

Anställningar
Solrosen
juni 2011 – auguti 2011
Städfirma där jag hade sommarjobb
Sunne Kommun
Tim.vik barnomsorgen

sep 2011 – jan 2012

Rullarnas Personliga Assistans
feb 2012 – juli 2015
Personlig assistent åt en kille som var rullstolsburen som behövde hjälp med ungefär allt i det
vardagliga livet.
Nytida AB
juli 2015 – nuvarande
Anställd som undersköterska på Gylleby behandlingshem i Sunne. Hjälper människor som
lever med olika former av psykisk ohälsa/missbruksproblematik.

CV
Basuppgifter
Henrik Skyllkvist
Askersby 70
68691 Sunne
Mail: skyllkvest@hotmail.com
Tele: 0702461855

Sammanfattning
Jag har provat på olika arbetsplatser efter skolan, det har gett mig erfarenheter och
kunskaper inom flera olika yrkesområden. Att få utvecklas inom företaget, bredda
mina kunskaper samt att bidra med mina egna kunskaper och erfarenheter från olika
företag och arbetsuppgifter och på detta sätt bidra till goda resultat hos Er är min
framtidstro och målsättning.
Personligt
Egenskaper och färdigheter som finns hos mig är spontanitet, lugn, positivitet,
organiserad, har lätt att hitta andra vägar om det behövs, tar mina uppgifter på största
allvar och vill se färdiga resultat och inte lämna oavslutade eller halvklara uppgifter
vidare samt att jag ser vikten av att kunna samarbeta i ett lag.

Utbildning och kurser
Grundskola 1-9
Fordonsprogrammet i Torsby 2år (inga betyg) 1 år på IV (läste upp betyg varvat med
jobb praktik som jag gjorde i Helmias personbils verkstad med Mattias Johansson
som handledare.
Yrkes förarutbildning YFUV i Karlstad För C och C/E kort år 2008
HLR- utbildning
Körkort för B, E, C, E
Digitalt färdskrivarkort för lastbil

Yrkeserfarenhet
* 2016-

Rogers Åkeri AB i Sunne: Lastbils chaufför

* 2012-2016 Brunnsborrare på Sunnborr som maskinförare/borrare för berg och
vattenvärme och där på egen hand borra till rätta djup för att sedan ner med rör/slang
som värmen transporteras i till huset. Vid fel på borrigg eller kompressorer så lagades
dessa också på egen hand.
* 2009-2012 Rogers Åkeri AB i Sunne anställdes som tim vikare vid behov.
* 2008-2009 Yngves skogsentreprenad AB lastbils chaufför mekaniker vid behov på
lastbil/skogsmaskin .
* 2006-2007 Markarbeten AB grovjobbare, t.ex. stenarbeten och asfaltläggning samt
även där reparatör på maskiner vid behov.
* 2005-2006 Sunne kommun VVS reparatör byte av vatten mätare i hela kommun och
även vid behov hjälpa till på parksidan.

Färdigheter
Office paketet
Dynafleet för arbetsorder i fordon
Engelska med goda kunskaper
HLR-utbildning

Familj
Sambo samt 2 pojkar

Personligt Brev
Henrik heter jag, 34 år, bor i Askersby 7 km utanför Sunne med min familj som består
av sambo Josefine, Alfred 6 år och Walter 2 år.
Jag har ett stort, brinnande intresse för bilar.
På fritiden kör jag folkrace så blir en hel del skruvande när tiden finns för det. Jag är
en social och utåtriktad person. Har sedan jag slutat skolan ångrat att jag inte gick
färdigt min fordonsutbildning, men har istället samlat på mig många års
arbetslivserfarenheter från många olika yrken. Det har gett mig styrkor och många
möjligheter till nya kunskaper.
Egenskaperna som jag besitter är trygghet inför kommande utmaningar, organiserad,
lyhörd inför kollegor, kunder, har lätt att finna andra vägar samt att jag inte är blyg för
att göra min egen röst hörd eller delge andra mina åsikter och förslag.
En medarbetare som ser till att kunderna/arbetsgivaren är nöjda och att företaget går
bra. Att ge ett trevligt bemötande och att kollegorna ska kunna känna att de har en god
medarbetare med mig i sitt arbetslag, det kan uppfyllas med mig i arbetslaget och på
arbetsplatsen.

CV.
Ida Skoog
Bangränd 6
68633 Sunne
0702707704
ida.m.skoog@sunne.se
Utbildning.
Samhällsprogrammet, Stjerneskolan (Torsby 2006-2009)
Lärarutbildningen, Karlstads universitet (Augusti 2009- januari 2013)
Anställningar.
Skäggebergsskolan, Sunne kommun

(Augusti 2013- fortfarande anställd där nu 2019)

CV.
Jenny Sättermon
Södra Borgeby 151
68691 Sunne
070-2764363
malvinny@hotmail.se
Utbildningar:
Samhällsvetenskapliga programmet Stjerneskolan i Torsby.

Augusti 1994- Juni 1996

Barn och Tonårslinjen på Folkhögskolan i Kristinehamn KPS.

Augusti 1998- Juni 1999

Förskollärarprogrammet på Karlstads Universitet
(Uppehåll för Jorden runt resa jan-02 till aug-02)

Augusti 2000 – Januari 2004

Anställningar:
Länsmansgården Köpmangården Selma Lagerlöf hotell.
Disk och Servering. Säsongs- och helgjobb.

Juni 1992-December 2002

Sunne kommun
Förskollärare 100%

Januari 2004- Augusti 2018

Föräldrakooperativet Kalven
Förskollärare 75% / Rektor 25%

Augusti 2018-

2019-11-15
Linnea Larsen
Södra Borgeby 48
686 91 Sunne
073-8357151
linnea.sundstrom.88@hotmail.com

CV
Yrkeserfarenheter
Ekonomiansvarig/Administratör, Carlssons Rör i Sunne AB, mars 2019 –
Fast anställning på Carlssons Rör där jag sköter ekonomin, löner, bokföring m.m.
Administrerar ut arbete till montörerna och är ansvarig för inköp till arbeten och lager.
Fritidspedagog/Resurs, Sunne Kommun, 2017 – mars 2019
Mellan maj 2017 och mars 2019 hade jag en tjänst i Lysvik som varierat mellan 75-100%.

Vikarie inom skola och fritidshem, Sunne Kommun, 2015 – mars 2019
Arbetat som timvikarie inom Sunne kommuns olika fritidshem, mestadels i Lysvik.
Jag har haft ett vikariat på 22 % under VT-15 på fritids i Lysvik och har även ett semestervikariat där
mellan v. 28 – v.32 som är på 100 %. Under HT-15 och fram till mars – 16 har jag jobbat på schema
mellan 50 – 100 %. Jag var timvikarie i Lysvik mellan nov – 16 till mars – 17.

Målare, Sundströms Måleri, 2007-10-01 - 2012-08-31

Timanställd hos Sundströms Måleri. Utförde arbeten såsom inom- och utomhusmålning,
fönstermålning, spackling, slipning och tapetsering i viss mån.

Utbildningar/Kurser
Komvux, Sunne 2012 - 2013
1-årig yrkesutbildning till Ekonomiassistent. Läste även Matematik C och tog datakörkortet ECDL.
Komvux, Sunne 2011
Internationell ekonomi, Historia B, Matematik A och Affärsjuridik.
Komvux, Sunne 2010
Historia A, Matematik B, Rättskunskap och Samhällskunskap B.
Broby Gymnasieskola, Sunne 2004 – 2007
Hotell & Restaurangprogrammet med inriktning Hotell.

2019-11-15

Praktiker:
Yrkesutbildning Ekonomiassistent:


Länsförsäkringar Värmland, Sunne, praktik i 2 veckor.
Fick bl.a. lära mig hur bank- och försäkringsbranschen är uppbyggd samt hur rådgivning inom
bank – och försäkringsfrågor sker.



Broby Gymnasieskola, Sunne, praktik 1 vecka.
Fick vara med och lära mig hur det administrativa arbetet utförs.

Gymnasieutbildning Hotell & Restaurang:


Hotell Värmlandsporten, Stöllet, praktik totalt 7 veckor.
Fick vara med och lära mig om hur städet, restaurangen, receptionen, kassan, disken,
serveringen och konferensen på hotellet fungerar.

CV
Malin Skoglund
Gårdserud 67
68691 Sunne
0733789536
malin_skoglund63@outlook.com

Utbildning
1990-1991 ÅGY-skolan Årjäng
Turism och friluftsteknik
1988-1990 Nobelgymnasiet Karlstad
Konsumtion- och textil

Anställningar
2013- pågående Sunne kommun Sunne
Familjehem
Är familjehem till en ungdom som varit placerad hos oss sedan 2013.
19940415- tills vidare AnVa Polytech AB Sunne
Maskinoperatör
Var från början anställd som maskinoperatör, men hade till att börja vissa
”reservposter” i företagsköket och blandningsavdelningen.
Med tiden har arbetsuppgifterna allt tydligare riktats mot produktion och
ledarskap där min uppgift var att leda och fördela produktionsgruppens arbete.
Från 2008 har även kvalitetsarbete varit en del av mina arbetsuppgifter och på
senare år har den delen växt.

19930401-19940430 Sunne kommun Sunne

Fritidsassistent
Arbetade vid fritidskontoret med en mängd olika uppgifter både konkret med
skolidrott gentemot elever och med administrativa uppgifter.
19910927-19930331 Sunnex AB Sunne
Maskinoperatör
Gjorde formgjutna gummidetaljer till fordonsbranschen och skogsindustrin
1985-1990 IFK Sunne friidrott/Sunne kommu Sunne
Idrottsledare, simlärarassisten och simlärare
Sommarjobbade från 15-årsåldern först som idrottsledare och simlärarassistent,
och vid 18- årsåldern som simlärare

Östanås, Sunne / 2019

CV Maria Myrehed
Östanås Myra 79
686 91 Sunne

Telefonnummer, mobil: 0703-247014
E-postadress: maria.myrehed@gmail.com
Personnummer: 760716-8544

Arbetslivserfarenhet
Augusti 2018- Arbetsterapeut Sunne Kommun
Mars 2013 – 2018 Arbetsterapeut Kils kommun.
Aug 2011 – feb 2013 Vik enhetschef rehabiliteringsenheten Hagfors kommun.
2003 - juli 2011 Arbetsterapeut, Hagfors Kommun
2000- 2003 Arbetsterapeut, Sunne Kommun
1999- 2000 Arbetsterapeut Landstinget i Värmland i Torsby sjukhus
1995/1996 Aupair Winchester,England
1997- 1998 Säsongsanställd vårdbiträde, Skellefteå Kommun
1992 Säsongsanställd Kyrkogårdsarbetare, St Olovs församling, Skellefteå
1994-1996 timanställd Lokalvårdare,St Olovs församling, Skellefteå

Utbildningar
Jönköpings hälsohögskola
2012 Masterexamen i Gerontologi med inriktning mot ledarskap.

Jönköping hälsohögskola.

Juni 2009 Magisterexamen inriktning gerontologi

1996-1999 Umeå Universitet
Juni 1999 Kandidatexamen arbetsterapi

Anderstorpskolan Skellefteå
Gymnasieutbildning inriktning samhällsvetenskap.
1993-1995

CV.
Marie Lövstrand
Vitteby 72
68691 Sunne
073-0756146
mlovstrand@yahoo.com

Utbildning.
Barn- och fritidsprogrammet, Älvstrandsgymnasiet i Hagfors,
Augusti 1998-juni 2001.
Vård och omsorgsprogrammet, Klarälvdalens folkhögskola.
Januari 2018- juni 2019

Anställningar.
Hagfors hem
Gräsklippning, rensa rabatter, målning m.m.

Hagfors kommun
Tim.vik inom äldreomsorgen.

Solrosen

juni 2010-augusti 2014

Städföretag där jag putsade fönster, städade kontor och gjorde hemstädningar.

Sunne kommun

februari 2002-december 2010

Tim.vik inom barnomsorgen

Sunne kommun

juni 2003-augusti 2018

Tim.vik inom äldreomsorgen

Sunne kommun

juni 2019-augusti 2019

Sommarvik. Habiliteringsassistent på Ekebyvägen.

MICHAELA
NYQVIST
Järnvägsgatan 11 68630 Sunne
0768384158
michaelanyqvist90@hotmail.com

Utbildning
Handels- och administrativprogrammet
Visual merchandiser utbildning

LINDEX
VM och ställföreträdande butikschef- 2016
Tillsvidareanställd säljare -2015
Visstidsanställd säljare -2012

Restaurang Valbergsängen
Visstidsanställd 50% - 75% Servitris och bartender 2012 – 2015

Märkesbutiken We&We
Visstidsanställd säljare 2011-2012

VERO MODA
Visstidsanställd 50% säljare

Språk
Svenska – modersmål
Engelska – bra i tal och skrift
B – körkort
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Sandra Petersson
Gårdserud 67
68691 sunne
070-4599662
Zandrapettersson89@gmail.com

Utbildning
2005-2008 omvårdnadsprigrammet stjerneskolan Torsby
Arbetslivserfarenhet
2007-2008 hemtjänst Årjäng
2008-2011 Carema care, vård. Årjäng
2009 Frösunda personlig assistent
2009-2010 fabriksarbetare/styckare på prior i Norge.
2010 hagen äldreboende vikariat, sunne
2012-2013 ambio helse bemanningsföretag Norge.
2012 bubbelroom butiksbiträde töcksfors
2013 personlig assistent/hemtjänst hobøl kommun Norge
2013-2014 agaten omsorg karlstad
2015-2017 demensboende/psykiatriavdelning sunne
2017- hemtjänst inriktning demens sunne

