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Kollektivavtalsstiftelsen  
Scenkonstens Omställning och Karriärväxling, 
SOKstiftelsen 
Org.nr. 802478-9409 

Ansökan om stöd till karriärväxling 

Blanketten mejlas till: 
kontakt@sokstiftelsen.se 

alternativt skickas till: 
SOKstiftelsen 
Rehnsgatan 11, 7 tr. 
113 57 Stockholm

Dina uppgifter 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postadress 

E-postadress 1 Telefonnummer 1 

E-postadress 2 Telefonnummer 2 

Yrke: 

 Dansare  Korist  Sångsolist  Musikalartist Musiker  
(inklusive dirigent, 
kapellmästare och repetitör)

Om du har en idé om vad du vill karriärväxla till kan du ange dina tankar kring det här. Lämna rutan tom annars. 
(Behöver du mer utrymme? Bifoga ett dokument till ansökan.) 

Jag vill ansöka om stöd från och med: 

Jag är eller har varit anställd hos följande arbetsgivare som omfattas av avtalet: 

Nuvarande/senaste arbetsgivare Fr.o.m. 
T.o.m.
(lämna tomt om du fortfarande är anställd)

Tidigare arbetsgivare Fr.o.m. T.o.m.
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Behöver du fler rader för de anställningar du vill ange som kvalifikationsgrundande i din ansökan? Bifoga ett kompletterande 
dokument med uppgift om arbetsgivare och mellan vilka datum du arbetat där. Har du arbetat i fler yrken hos de arbetsgivare 
som omfattas av avtalet? Ange det också i slutet av blanketten. Uppgifterna stäms av med SOKstiftelsens och/eller SPVs 
uppgifter om dina anställningar. 
 
Under ovanstående perioder har jag varit tjänstledig, sjukskriven eller föräldraledig: 
 
 
Sjukskriven mer än 12 månader, föräldraledig mer än 9 
månader/barn, tjänstledig mer än 1 månad – ange vilket. 

 
Fr.o.m. 

 
T.o.m. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

   

   

   

   

 
 

  

 
 

  

 
Behöver du fler rader för tjänstledigheter i din ansökan? Bifoga ett kompletterande dokument. 
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Arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet: 
 
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg 
Borås Stadsteater 
Byteatern (Kalmar läns teater) 
Dalateatern (Stiftelsen Länsteatern i Dalarna) 
Estrad Norr (Jämtlands läns musik och teater) 
Folkoperan AB 
Folkteatern i Göteborg ek.för. 
Folkteatern i Gävleborg (Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg) 
GotlandsMusiken (Gotlands Musikstiftelse) 
Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester 
Göteborg Wind Orchestra (Stiftelsen Göteborgsmusiken) 
Göteborgs Stadsteater AB 
Göteborgs Symfoniker AB 
GöteborgsOperan AB 
Helsingborg Arena och Scen AB (fd AB Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs Symfoniorkester) 
Kalmar läns Musikstiftelse 
Kammarorkestern Musica Vitae 
Kommunalförbundet Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD), 
Kultur i Väst (fd. Musik i Väst) 
Kungliga Dramatiska Teatern AB 
Kungliga Operan AB 
Länsmusiken i Örebro AB/Svenska Kammarorkestern  
Länsteatern i Örebro AB 
Länsteatern på Gotland 
Malmö Live Konserthus AB (fd. Malmö Symfoniorkester AB) 
Malmö Opera och Musikteater AB 
Malmö Stadsteater AB 
Musik i Blekinge 
Musik i Syd 
Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammarorkester) 
NorrlandsOperan AB 
Region Gävleborg-Kulturutvecklingen (fd. Musik Gävleborg) 
Region Halland/Kultur i Halland (fd. Musik i Halland) 
Regionteater Väst AB 
Riksteatern 
Scenkonst Sörmland (fd. Sörmlands Musik & Teater) 
Scenkonst Västernorrland AB (Nordiska Kammarorkestern och Musik i Västernorrland) 
Scenkonst Västernorrland AB (NorrDans) 
Scenkonst Västernorrland AB (Teater Västernorrland) 
Scenkonstbolaget i Östergötland AB (fd. Östgötateatern och Norrköping Symfoniorkester AB) 
Skånes Dansteater AB 
Smålands Musik och Teater 
Smålands Musik och Teater (Jönköpings sinfonietta) 
Stiftelsen Musik i Dalarna 
Stiftelsen Musik i Uppland 
Stiftelsen Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester) 
Stiftelsen Norrbottensteatern 
Stiftelsen Wärmlands Opera 
Stiftelsen Östgötamusiken 
Stockholms Konserthusstiftelse 
Stockholms Stadsteater AB 
Teater Halland AB 
Vara konserthus AB 
Västerbottensteatern AB 
Västmanlands teater (Kommunalförbundet Teater Västmanland) 
Västmanlandsmusiken (Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken) 
Västerås Sinfonietta (Kommunalförbundet	Västmanlandsmusiken) 
Uppsala Stadsteater AB 
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Information om SOKstiftelsens behandling av personuppgifter. 
För att säkerställa en korrekt behandling av ditt ärende måste SOKstiftelsen fortlöpande behandla personuppgifter. 
Uppgifter: 

• Som arbetsgivaren rapporterar in till SOKstiftelsen enligt kollektivavtal 
• Som du lämnar i din ansökan till SOKstiftelsen 
• Som du senare lämnar till SOKstiftelsen 
• Som har betydelse för ditt ärende 

SOKstiftelsens beslut om insatser kommer att behandlas i den omfattning som krävs för att SOKstiftelsen ska kunna fullgöra 
sina åtaganden. SOKstiftelsen kan dessutom behöva hämta in kompletterande uppgifter från andra, t.ex. SPV. 
Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till annan person eller organisation utom när skyldighet föreligger eller när 
samarbete sker med annan aktör inom ramen för SOKstiftelsens insatser. 
Uppgifterna kommer t.ex. att användas för framställning av avidentifierad statistik för uppföljning. 
Du kan begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Du har också rätt att en gång per år begära 
information om hur dina personuppgifter används. Genom din ansökan samtycker du till ovan angiven behandling av 
personuppgifter. 
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