
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
746 80 Bålsta 

 

 
Ansökan om bidrag för studier vid folkhögskola 

 
Ungdomar som går klart sin gymnasieutbildning på en folkhögskola (allmän kurs) kan ansöka hos 
kommunen om ersättning för kostnader så som mat, litteratur och serviceavgifter. Bidraget riktar 
sig till elever som ännu inte fyllt 20 år och därför inte har rätt till studiemedel från CSN. Du måste 
vara folkbokförd i Håbo kommun under hela studietiden.  
Om ersättning beviljas betalas den direkt till folkhögskolan.  
Kostnader som är kopplade till att eleven bor på skolan betalas av eleven själv. Bidrag för 
inackordering kan sökas från CSN. Reseersättning kan sökas från hemkommunen (se ansökan om 
reseersättning). 
Sökande 

Namn Personnummer
            
Folkbokföringsadress Postnummer och Postort
            
 
Uppgifter om skolan 

 Skolans namn Linje/Program
            
Datum för studiernas påbörjande Förväntad studietid
            
Telefon  E-post
            
 
Ansökan 

 Kostnader för utbildningen (ej kost och litteratur, gäller endast elev under 18 år) 

 Kostnad för mat och litteratur och ev. serviceavgifter till en kostnad av …………………………… kr/läsår 

 
Underskrifter  
Ort och datum 
      
Målsman/ myndig elevs underskrift Namnförtydligande
  

Telefon vid frågor om ansökan E-post
            
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, folkbokföringsadress och skola.  
Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en säker identifiering och pröva rätten till ersättning för utbildning på 
folkhögskola.  
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut ersättning. Vi tillämpar vid var 
tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i fem år i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens informationshanteringsplan.  
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsens ekonomiavdelning i Håbo kommun för att kunna 
göra utbetalningar.  
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.  
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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Du når vårt dataskyddsombud på 
kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter. 
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