
 

 

 

    Ansökan skickas till: 
Mjölby kommun 
Utbildningsförvaltningen 
595 80 Mjölby 

     
 

Riktlinjer för ansökan om resebidrag under VFU-period i 
Mjölby kommun 
Du som gör VFU i Mjölby kommun har möjlighet att söka resebidrag, som motsvarar max 700 kr per 
VFU-period. 

Om du önskar resebidrag är det viktigt att du efter genomförd VFU-period: 

• Fyller i blanketten Ansökan om resebidrag 

• Bifogar kvitton/kontoutdrag 

Information om behandling av personuppgifter  
Mjölby kommun behöver spara och behandla personuppgifter så som namn, kontaktuppgifter och 
personnummer. Syftet med en sådan behandling är att hantera ansökan om resebidrag.  

Vid all behandling av personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. De rättsliga 
grunderna för att behandla dessa personuppgifter är 6.1 e allmänt intresse. Uppgifterna kommer att 
sparas i ett år. Personuppgifterna som vi behandlar kommer inte att delas med någon tredje part 
eller överföras 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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Ansökan om resebidrag för student som genomför VFU i Mjölby kommun 
 
Personuppgifter: 

För- och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

E-post Mobil 

 
Kontoförande bank: 

Bankens namn Kontonr (inkl clearingnr) 

 
VFU-placering: 

Datum VFU-period 
från:              till: 

Namn förskola/skola 

Verksamhetsområde: 

Fsk            fr.hem           f-6           7-9           Gy          Vux  

 
Sökandes underskrift: 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

 
Ifylles av utbildningsförvaltningen 

Tillstyrkes av VFU-samordnare Datum 

Konto Belopp 
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