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1 (2) 

Rekvisition av bidrag vid vissa studier för enskild deltagare 
Vid kurs på folkhögskola, studieförbund eller kommunal vuxenutbildning 

1. Personuppgifter
För- och efternamn Personnummer 

Adress Telefonnummer 

Postnummer Postadress Mobiltelefonnummer 

Clearingnummer Kontonummer Banknamn 

2. Kursuppgifter
Kursens namn Utbildningsanordnare 

Datum då kursen började Datum då kursen slutade 

3. Rekvisition av bidrag

Bidrag för kost och logi 
Antal dagar 

Bidrag per timme 
Antal timmar 

Bidrag för resor (minst 200 kr, max 810 kr/år) 
Kostnad bil, i kronor (18,50 kr/mil) Kostnad allmänna färdsätt, i kronor 

4. Underskrift av sökanden eller behörig företrädare
Ort och datum 

Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga, namnteckning 

…………………………………………….. 

Namnförtydligande 

5. Underskrift av utbildningsanordnare
Ort och datum 

Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga, namnteckning 

…………………………………………….. 

Namnförtydligande 

Ansökan skickas till 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
Box 1409
171 27 Solna
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Anvisningar för rekvisition av bidrag vid vissa studier 

Kursdeltagare 

Deltagare i en statsbidragsberättigad kurs i studiecirkel, vid folkhögskola eller kommunal 

vuxenutbildning kan beviljas bidrag för kost, logi och resor samt bidrag per timme. Deltagaren 

ska vara minst 18 år för att ha rätt till bidrag. Åldersgränsen gäller kalenderår och är alltså 

oberoende av när på året deltagaren fyller 18 år. Någon övre åldersgräns finns inte. 

Kursledare, lärare, assistenter, ledsagare eller annan personal är inte berättigade till bidrag. 

Bidrag till kost och logi 

Bidraget för kost och logi är högst 405 kr per kursdag.  Bidraget ges för max 30 dagar/person och 

kalenderår. Övernattning krävs för att bidrag ska beviljas. Bidrag lämnas inte under samma tid 

som en kursdeltagare får studiestöd, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 

Bidrag per timme 

Bidrag per timme eller per dag. Beloppet är 82 kr/timme, högst 8 timmar/dag. Bidraget är 

skattefritt. Bidrag lämnas inte under samma tid som en kursdeltagare får studiestöd, aktivitetsstöd 

eller utvecklingsersättning. Bidraget lämnas med högst 112 timmar per kurs och med högst 240 

timmar per kalenderår. Om en deltagare får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning får 

endast bidrag för kost, logi och resor lämnas.  

Bidrag för resor 

Bidrag för resa till och från kursorten kan beviljas om resekostnaden överstiger 200 kr. Vid resa 

med bil är ersättningen 18,50 kr/mil. Bidrag för resor beviljas med högst 810 kr/person och 

kalenderår. OBS! Vid samåkning i bil kan endast en person per bil söka bidrag för resor.  

Beslut och utbetalning 

Beslut skickas till kursdeltagaren. Om kursdeltagaren beviljas bidrag betalas det ut direkt till 

kursdeltagaren på angivet konto. 
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