
 

 

Ansökan om ersättning för  
gymnasiestudier på folkhögskola  
Enbart för elever folkbokförda i Mölndals kommun 
som studerar på folkhögskola 

 

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: stad@molndal.se 

Personuppgifter  

Elevens förnamn och efternamn 

 

Personnummer 

  Folkbokföringsadress  

 

Postnummer 

  

Ort 

  
Telefon bostad 

 

Mobilnummer 

 

Utbildning 

Skolans namn    

 

Ort Kommun 

 Program   

 

Årskurs  

 

Klass 

 Inackordering/ Inneboende på skolan 

 Ja 

 Nej 

I  

Inackorderingsadress   

 

Postnummer  

 

Ort 

 
 

Ansöker om ersättning för 

 

 Resekostnader för dagliga resor  

 Kursavgift 

 Skolmåltid 

I  

Ansökan avser period 

 HT  20________ 
 

 VT  21________ 
 

 Del av termin: ___________-___________ 
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Härmed försäkras att uppgifterna i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.  

Jag har tagit del av informationen om ersättning vid folkhögskolestudier på hemkommunens 

hemsida www.molndal.se 

Underskrift  

Myndig elev ska själv underteckna ansökan.  

För omyndig elev ska ansökan undertecknas av juridisk vårdnadshavare.  

Datum 

 

Ort 

 
 Underskrift myndig elev 

 Underskrift vårdnadshavare 

Namnförtydligande 

 
 

Intygande av Folkhögskolan att studierna är påbörjade: 

Datum 

 

Ort 

 
 Underskrift skolan 

 Namnförtydligande 

 

Skolans stämpel 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan skickas till: 
Mölndals stad 
Utbildningsförvaltningen  
431 82 Mölndal  

http://www.molndal.se/
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Anvisningar  

Ersättning för dagliga resor  

Du som är under 20 år och inte är färdig med gymnasiet eller har fått ett 

studiebevis från gymnasiet, kan ansöka hos hemkommunen för att få ett skolkort 

för dagliga resor från skolan och bostaden (folkbokföringsadressen). Beslut om 

ersättning fattas av hemkommunen och ingår inte i studiehjälpen från CSN. Om du 

däremot bor inackorderad/ inneboende på skolan får du söka om ersättning för 

resekostnader hos CSN.  

Ersättning för kursavgift och skolmåltid  

Eventuellt kan även kost- och läromedelsbidrag betalas av din hemkommun. 

Hemkommunen kan bl.a. bevilja kursavgift, skolmåltider, kopierings och 

litteraturavgift.  

Information om behandling av personuppgifter  

Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid 

hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar 

uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga 

service. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar 

du all information på https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-

politik/insyn-och-paverkan/personuppgifter/hantering-av-

personuppgifter-for-ungdomar-16-20-ar.html  

Kontaktuppgifter 

För ytterligare upplysningar om ersättning för gymnasiestudier på folkhögskola 

kontakta gärna handläggare Amanda Day på telefon 031-315 30 26 eller 

amanda.day@molndal.se 
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