
ANSÖKAN TILL UTBILDNING INOM YRKESVUX 

Postadress 

Arbetslivsförvaltningen 
Vuxenutbildningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 
Johannesbergsgatan 3 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post

arbetslivsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 85 25 
Bankgiro 

5576-5218 

Arbetslivsförvaltningen 

Alla fälten är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska vara giltig. 

Personuppgifter: 

Bakgrund: 

Vilken utbildning söker du? 

 

 

Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

C/o (om sådan finnes) Adress: 

Postnummer: Ort: 

Telefonnummer: E-post:

Födelseland: 

I vilket land har du gått i grundskola? I vilket land har du gått i gymnasium? 

Har du läst på universitet eller högskola i ditt hemland? 

 Ja  Antal år: 

 Nej

Hur många år har du sammanlagt gått i skola? 

Antal år: 

Utbildning: Anordnare/skola: Sökt ort: 

Startdatum: Slutdatum: Antal poäng: 

Till din ansökan måste du bifoga:

 Ett personligt brev där du anger varför du vill gå utbildningen.

 Betygskopior.
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Underskrift Datum 

Namnförtydligande 

Vilken sysselsättning har du idag? Kryssa i det alternativ som stämmer bäst 

 Arbetslös

 Deltidsanställd

 Heltidsanställd

 Egen företagare

 Studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

 Studerar inom annan skolform

 Annan sysselsättning (t ex. sjukskriven, föräldraledig etc.)

Hur tänker du finansiera dina studier? Kryssa i det alternativ som stämmer bäst 

 Studiemedel från CSN

 Bibehållen lön från arbetsgivare

 Aktivitetsstöd, A-kassa eller liknande

 Annan finansiering

Har du idag någon anknytning till den bransch du söker utbildning inom? 

Om ja, på vilket sätt?______________________________________________________ 

Har du fått löfte om arbete hos en specifik arbetsgivare om du har utbildningen du söker?  

Om ja, ange arbetsgivare: _________________________________________________ 

Om du blir beviljad att gå utbildningen vill vi göra dig medveten om att vi har ett uppföljningsansvar gentemot 

Skolverket. Detta innebär att vi efter genomförd utbildning kan komma att kontakta dig via telefon eller brev. 

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

https://www.harnosand.se/gdpr
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