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Ansökan om förhandsbesked för bidrag vid vissa studier för 
enskild deltagare 

Till ansökan ska kursprogram eller schema bifogas. I detta ska det framgå hur många dagar 

kursen pågår, antal undervisningstimmar per dag samt datum för kursen.  

Bidrag för kost, logi och resor lämnas inte under samma tid som en kursdeltagare får studiestöd, 

aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Bidrag per timme lämnas inte om kursdeltagaren får 

något av ovanstående bidrag, inte heller om kursdeltagaren har hel sjukersättning eller hel 

aktivitetsersättning. Bidraget regleras av förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa 

studier för personer med funktionsnedsättning. 

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter 

skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi 

behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen 

begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

1. Personuppgifter
För- och efternamn Personnummer 

Adress 

Postnummer Postadress Telefonnummer 

Mobiltelefonnummer E-postadress

Ansökan skickas till 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Box 1409
171 27 Solna
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2. Kursuppgifter
Kursens namn 

Datum då kursen börjar Datum då kursen slutar 

Antal kursdagar Ange studiernas omfattning 

Ange vilken funktionsnedsättning du har 

Ange namn på utbildningsanordnare 

Ange på vilket sätt kursen kommer att ge ökad kunskap om funktionsnedsättning och hur den förbättrar möjligheterna för dig att ta 
del i samhällslivet 

3. Ansökan om bidrag för kost och logi
Antal dagar 

4. Ansökan om bidrag per timme/dag
Antal timmar/dagar 

5. Underskrift av sökanden eller behörig företrädare
Ort och datum 

Namnteckning 

…………………………………………….. 

Namnförtydligande 
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