
Ansökan om studier hos extern 
utbildningsanordnare 

 
 
 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044-775 60 00 
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

Ansökan om studier hos extern utbildningsanordnare (vuxenutbildning)  
 
Östra Göinge kommun kan i vissa fall åta sig att svara för kostnaderna för utbildningen hos annan kommun eller 
landsting i enlighet med Skollagen 20 kap. 19 § samt Svensk författarsamling SFS 2016:1185  3 kap 7 §. 
 
Beslut fattas enligt delegationspunkt 302 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Personuppgifter 

Förnamn 
 

Efternamn 
 

Adress 
 

Postnr                  Ort 
 

Personnr 
 

Telefon 
 

E-post 
 

 
Tidigare högsta fullgångna utbildning 

□ Grundskola                   □ Gymnasium                   □ Folkhögskola                   □ Högskola/YH-
utbildning 
□ Utländsk utbildning                               Vid utländsk utbildning: Antal skolår__________________ 

 
Nuvarande sysselsättning 

□ Inskriven hos Arbetsförmedlingen sedan ________________________ (ÅÅMMDD) 
□ Studerande på vuxenutbildning       □ Studerande i annan skolform. Vilken 
___________________ 
□ Heltidsanställd       □ Deltidsanställd       □ Annan sysselsättning. Vilken 
_______________________ 

 
Stöd och anpassningar 

Jag har/misstänker att jag har:  
□ Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter        □ Dyskalkyli, matematiska svårigheter 
□ Koncentrationssvårigheter                  □ Annan funktionsnedsättning 
_________________________ 

 
Finansiering av studierna 

□ CSN       □Bibehållen lön från arbetsgivaren       □ Aktivitetsstöd från Försäkringskassan 
□ A-Kassa       □ Annat ________________________________ 
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Arbetslivserfarenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utbildning/Kurs eller kurser som ansökan gäller 

Utbildning/kurs 
 

Studietakt 
 

Utbildning/kurs 
 

Studietakt 
 

Utbildning/kurs 
 

Studietakt 
 

Utbildning/kurs 
 

Studietakt 
 

 
 
Bifoga följande med din ansökan:  
 Kopia av betyg 
 Intyg från Arbetsförmedlingen om du är arbetssökande 
 Personligt brev med innehåll enligt nedan:  

a.) Varför söker du denna utbildning? 
b.) Övrigt 

För dig som söker yrkesutbildning, komplettera med:  
c.) Vad känner du till om yrkesområdet? 
d.) Har du praktiserat eller arbetat inom yrkesområdet? Beskriv i så fall vilka arbetsuppgifter 

du hade och mellan vilka datum det skedde.  
 
 
Underskrift sökande 

Datum 
 

Underskrift 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om hur Östra Göinge kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan 
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Information 

 
 

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter 
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet 
med personuppgiftsbehandlingen är för att vi ska kunna uppfylla de krav som finns i 
skollagen när det gäller elevers skolgång. Vi vill ge dig som elev de bästa förutsättningar 
som möjligt för din skolgång och utvecklande tid i skolan.  

 
Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/inskrivning i skolan samt genom de 
uppgifter som framkommer under din skoltid. Under hela den tid vi behandlar 
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter 
samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i 
det här fallet rättslig förpliktelse, myndighetsutövning samt uppgift av allmänt intresse. Dina 
uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens informations-
/dokumenthanteringsplan. 

 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för 
att vi ska kunna anordna och administrera din skolgång. Vi kan därför komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte 
undantag anges i dataskyddsförordningen. 

 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. 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 personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på 
kommunens hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in 
personligen på kommunhuset, medtag giltig legitimation. 

 
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge 
kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby. 

 
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt 
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 
Alvesta. 

 
Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till Datainspektionen 
med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter. 

 
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på 
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ 
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