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Ansökan skickas till: 

Mjölby kommun 
Utbildningsförvaltningen 
595 80 MJÖLBY 

REGLER FÖR BIDRAG samt BUSSKORT FÖR ELEVER SOM STUDERAR VID FOLKHÖGSKOLA 

1. Eleven ska vara folkbokförd i Mjölby kommun

2. Eleven studerar på gymnasienivå (Allmän linje) och saknar gymnasieexamen

3. Mat och materialersättning beviljas fr.o.m. det året eleven fyller 18 år t.o.m. vårterminen det år eleven
fyller 20 år (Matersättning 2225 kr/termin och materialersättning 500 kr/termin). Därefter ansöker
eleven om ersättning hos CSN.

4. Du som har minst 6 km till skolan och reser dagligen kan ansöka om busskort t.o.m. vårterminen det år
du fyller 20. (Enligt lag om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor, Svensk
författningssamling 1991:1110)
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0142 - 850 00 
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utbildning@mjolby.se

Postadress 
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Ansökan om bidrag för studier vid 
folkhögskola

Läsåret: 

Läs anvisningarna NOGA innan du fyller i blanketten. Blanketten avser endast elever folkbokförda i Mjölby. 

Personuppgifter 
Elevens efternamn, förnamn (tilltalsnamn) Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Mobil E-post

Betalningsmottagarens uppgifter (om annan än eleven) 
Betalningsmottagarens namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Bankens namn Kontonummer (inkl. clearingnummer) 

Gymnasieexamen 

 Ja  Nej 
Utfärdat datum 

Uppgifter om folkhögskolan och utbildningen 
Skolans namn Studieort 

Utbildning (program, kurs eller dylikt) Årskurs Skolans telefonnummer 

Ansöker om 
 

 Matersättning 2225 k/termin  Materialersättning 500 kr/termin  Busskort 

 Hösttermin  Vårtermin  Del av termin fr.o.m.  t.o.m. 

Intygande av folkhögskola 
 Datum Skola 

Rektors underskrift Telefon 

Namnförtydligande E-post

Underskrift av myndig elev/vårdnadshavare (om elev är omyndig) 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Ifylles av Utbildningsförvaltningen 
 Datum 

 Beviljas  Avslås 

Granskningsattest Beslutsattest 

Skäl till Avslag 
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595 80  MJÖLBY 

Information om behandling av personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och eventuell vårdnadshavare, så som namn, 
personnummer, kontonummer, adress e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är 
för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut om ersättning. Personuppgifterna kan utgöra underlag för 
statistikanalyser.

Du/ni lämnar själv uppgifterna i och med att du/ni fyller i blanketten. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla  
personuppgifterna är 6.1 e. myndighetsutövning. Uppgifter kommer att sparas till 1 år efter avslutad skolgång.

De personuppgifter vi behandlar delas med kommunstyrelsens ekonomiavdelning, Mjölby kommun. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Mjölby kommun, utbildning@mjolby.se. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på utbildning@mjolby.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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