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Läsår 
 

 
 Vuxenutbildningen 

 
 

 
 
Skickas till 
Hällefors Kommun 
Vuxenutbildningen 
712 83 HÄLLEFORS 

 
Personuppgifter 
Förnamn och efternamn 

 
Personnummer 

 
Gatuadress 

 
E-postadress 

 
Postnummer och postort 

 
Telefonnummer  

 
 
Tidigare utbildning 
 

 Avslutad grundskola 
 

 Avslutad gymnasieutbildning 2 år 
 

 Avslutad gymnasieutbildning 3 år 
 

 Samlat betygsdokument/utdrag ur 
betygskatalogen/gymnasieintyg 
 

 
 Folkhögskola 

 
 Utländsk utbildning _______(antal år) 

 
 Studiebevis 

 
 Betyg från Sfi kurs _______________________________ 

 
 

Mål med studierna 
 

 Gymnasieexamen/slutbetyg 
 

 Behörighetskomplettering 
 

 Kunskaper för arbetslivet 
 

 Annan orsak 
 

 
Förtydliga dina studiemål 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 

Nuvarande sysselsättning 
 

 Har arbete, anställningstyp:  Tillsvidare   Visstidsanställning   Timanställning 
 

 Studerande vid  _______________________________________________________________ 
 

 Arbetssökande 
 

 Annat, vad ____________________________________________ (ex. sjukskriven, föräldraledig) 
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Fylls i av dig som är arbetssökande (ej tillsvidareanställda) 
 

 Arbetssökande 
 
Jag är mellan: 

 23-30 år och har under den senaste 2-årsperioden varit helt arbetslös. 

 31-40 år och har under den senast 5-årsperioden varit arbetslös i sammanlagt mer än 3 år. 

 41 år eller äldre och har under den senast 7-årsperioden varit arbetslös i sammanlagt mer än 4 år. 

 Jag är under 23 år och har varit arbetslös i 12 månader eller mer under de senaste 2 åren. 

 Jag är över 23 år och har varit arbetslös i 24 månader eller mer under de senaste 4 åren. 

 

 Jag blev arbetslös  ______________________________________ (ange år och månad) 

 

Kommer du att söka studiestöd från CSN? 
 

 Ja       www.csn.se, CSN telefonnummer 077-127 60 00 

 Nej 

Underskrift 
Ort och datum 
 

Namnteckning 

 Namnförtydligande 

 

 
 
 
Viktigt! 
 
• Bifoga alltid kopior av betyg och andra handlingar. 

• Bifoga relevanta betyg och anställningsbevis från andra arbetsgivare.  

• Du som inte är folkbokförd i Hällefors ska sända din ansökan till hemkommunen. 

• Vid ansökan ska personligt brev skickas med. 

• Antagningen grundas på de uppgifter som lämnas på denna ansökan och de handlingar som bifogas. 

• Ofullständig ansökan behandlas ej. 
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Behandling av personuppgifter 
 
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om namn, adress, personnummer, mejladress, 
telefonnummer, tidigare utbildning samt nuvarande sysselsättning för att kunna hantera din ansökan och 
registrera dig på utbildning. 
 
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen har rätt 
att använda dina personuppgifter eftersom skollagen kräver att vi upprättar en individuell studieplan och 
sätter betyg efter avslutad kurs. Dina personuppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med 
gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifterna sparas för all framtid. 
 
Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter med utbildningsföretagen Vivab, Rinman 
education eller Miroi om din utbildning kommer att ges i samverkan med dessa företag. 
 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun 
har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast 
görs det på kommun@hellefors.se. 
 
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se. 
 
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.  
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