
Campus Mölndal 
Krokslätts fabriker 12A 

431 37 Mölndal 
Telefon: 031 – 313 31 30 (skolexpeditionen) 

E-post: campus@molndal.se

Anmälan till SFI Campus Mölndal för person som inte är 
folkbokförd i Mölndals kommun 

Personuppgifter 
Fylls i av den sökande. Samtliga uppgifter är obligatoriska och behövs för att kunna registrera anmälan. 

Personnummer Namn 

Postadress 

Mobilnummer E-post

Hemkommun Modersmål 

Varför jag vill 
läsa i Mölndal 

Kartläggning i hemkommunen  
Görs och fylls i av hemkommunen enligt skollagen 20 kapitlet §8 och §30 

Arbetslivserfarenhet/bakgrund 

Antal skolår i hemlandet 

Kunskaper i svenska 

Tidigare studier i SFI/betyg 

Studieväg/kurs 

Studieplan 

Särskilda behov 



Campus Mölndal 
Krokslätts fabriker 12A 

431 37 Mölndal 
Telefon: 031 – 313 31 30 (skolexpeditionen) 

E-post: campus@molndal.se

Hemkommunens yttrande 

Interkommunal ersättning betalas till Campus Mölndal Ja    ☐     Nej  ☐ 

Interkommunal ersättning beviljas för Vt    ☐     Ht   ☐       År 

Beviljandet avser 
☐ Heltidsstudier 15 h/v
☐ Kvällsstudier 3 h/v
☐ Distansstudier

Motivering till avslag 

Du kan överklaga detta beslut enligt skollagen 20 kap 33§, 28 kap 12§ första stycket 9. Hemkommunen informerar 
dig om hur du gör för att överklaga. 

Datum och ort 

Rektors underskrift 

Skolans stämpel 

Ansökan med beviljad interkommunal ersättning skickas till Campus Mölndal på nedanstående adress. Om 
ansökan avslås skickas blanketten inte till Campus Mölndal. 

Campus Mölndal/SFI-anmälan 
Krokslätts fabriker 12A 
431 37 Mölndal 



Campus Mölndal 
Krokslätts fabriker 12A 

431 37 Mölndal 
Telefon: 031 – 313 31 30 (skolexpeditionen) 

E-post: campus@molndal.se

Information till hemkommunen 

• När Campus Mölndal får in en ansökan med beviljad interkommunal ersättning kontaktar Campus
Mölndal den sökande och meddelar detta och att den sökande ställs i kö. Om Campus Mölndal trots
beviljad interkommunal ersättning inte kan erbjuda den sökande plats meddelar Campus Mölndal den
sökande detta.

• Om ansökan avslås meddelar hemkommunen den sökande detta.
• Fakturering sker fyra gånger per år. Kostnaden för kursen är per erbjuden undervisningstimme och kan

variera beroende på studieväg och undervisningsform.
• Vid avbrott i studier ska nytt avtal godkännas innan studier kan återupptas.

Behandling av personuppgifter vid Campus Mölndal 

För oss på Campus Mölndal, vuxenutbildningen i Mölndals stad, är det viktigt att du känner dig trygg med hur 
vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen 
följer dataskyddsförordningen. Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka 
rättigheter du har som registrerad. 

Vilka uppgifter behandlas och varför? 
Campus Mölndal behöver spara och behandla personuppgifter om dig som studerar gymnasiala och/eller 
grundläggande kurser, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna eller gymnasiala 
yrkesutbildningar. Ändamålet med en sådan behandling är att kunna administrera och ge dig den utbildning du 
har rätt till.  

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, personnummer/samordningsnummer och 
kontaktuppgifter. 

Laglig grund: Skollagen kap 20, 21 

Mottagare: Dina uppgifter kan komma att delas med Centrala studiestödsnämnden (CSN), Statistiska 
centralbyrån (SCB), Universitet och högskolerådet (UHR), andra kommuner, Göteborgsregionens 
kommunalförbund, samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med.  

Hur länge behandlas uppgifter? 
Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan. Du hittar 
utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan på www.molndal.se.  

Rätt att klaga och kontaktuppgifter 
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.  

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, utbildning@molndal.se. 
Dataskyddsombud: Johan Radix, johan.radix@molndal.se  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till 
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Vill du läsa mer om hur Mölndals stad behandlar 
personuppgifter? Besök gärna www.molndal.se/personuppgifter 

https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-och-paverkan/diarium/dokumenthanteringsplaner.html
http://www.molndal.se/
mailto:utbildning@molndal.se
mailto:amanda.day@molndal.se
http://www.molndal.se/personuppgifter
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