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Ansökan
Målgruppstillhörighet - Studiestartsstöd

Har du frågor?
Gävle kommun
Välfärd Gävle
Kommunal Vuxenutbildning Gävle
Telefon 026-17 80 00

Skickas/lämnas till:
Gävle kommun
Välfärd Gävle
Kommunala Vuxenutbildningen Gävle
Box 825, Besöksadress: Nedre Åkargatan 67 A
801 30 Gävle

Ansvarig myndighet är Arbetsmarknads- och funktionrättsnämnden.
Detta bedömer kommunen:
•
•

du är 25-60 år
du har ingen utbildning sedan tidigare eller har del av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå”

Detta bedömer CSN:
•
•
•
•

du har inte haft studiemedel under de 3 senaste åren
du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
du ska studera på minst 50 %
utländsk medborgare och har rätt till svenskt studiestöd

CSN får varje år ett anslag från regeringen som sen fördelas till kommunen utifrån kommunens andel av
samtliga kommunens arbetslösa i åldern 25-60 år. När kommunens årliga anslag för studiestödet är slut
kommer inga fler stöd att beviljas.
Obs! Om du har studielån sedan tidigare måste du ha skött din återbetalning.

Sökandes personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer (xxxxxx-xxxx)

Adress

Postnummer och postort

Mobilnummer

E-postadress

Startdatum
Ange startdatum för dina studier (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Tidigare utbildningar
Grundskola eller motsvarande
Gymnasieutbildning högst 2 år alternativt samlat betygsdokument/Utdrag ur betygskatalog
Gymnasieutbildning 3 år med Slutbetyg/Gymnasieexamen
Studiebevis från gymnasieskolan
Eftergymnasial utbildning
Folkhögskola (bifoga betyg)
Annan utbildning, ange vilken : ____________________________________

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Slutfört gymnasieutbildning?

Ja

Nej

Utländsk utbildning, totalt antal år i skolan ____________
Mina studier är planerade i samråd med studie- och yrkesvägledare:

Ja, tillsammans med______________________________________________

Nej

I vilken skolform vill du studera?

Komvux

Folkhögskola

I vilken omfattning tänker du studera?
50 %

75 %

100 %

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?

Ja

Nej

Har du haft studiemedel från CSN någon gång under de senaste 3 åren?

Ja

Nej

Jag intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga.

Underskrift
Ort

Datum

Sökande namnteckning

Sökande namnförtydligande

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Vad händer med din ansökan?
•

Om du tillhör målgruppen för studiestartsstöd kontaktar vi dig för att göra en ansökan
till CSN. Vi kontaktar dig i samband med din kursstart.

•

Tillhör du inte målgruppen kontaktar vi dig antingen för att meddela att du inte tillhör
målgruppen för studiestartsstöd.

Skriv ut

