Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Ansökan om webbkonto till Komvux Malmö
för EU-/EES-/nordiska medborgare utan
svenskt personnummer
Ifylles av sökande

Eventuellt samordnings-/TF-nummer

Boendekommun

Efternamn

Förnamn

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Ifylles av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Tillfälligt personnummer

För att kunna ansöka om rätt att studera på komvux som EU/EES-medborgare
behöver du vara bosatt i Malmö (registerutdrag från folkbokföringen). Du ska kunna
styrka ditt medborgarskap (kopia på pass/nationellt id-kort) samt uppfylla något av
följande krav:
 Ha en anställning i Sverige (bifoga anställningskontrakt).
 Vara inskriven på Arbetsförmedlingen (bifoga intyg).
 Ha tillräckliga medel för din försörjning och en heltäckande sjukförsäkring som är
giltig i Sverige (bifoga kopia).
 Ha en familjemedlem som uppfyller något av ovanstående krav (bifoga dokument).
Ange familjerelation:
För nordiska medborgare krävs endast styrkt medborgarskap (kopia på pass/
nationellt id-kort) och ett personbevis (eller motsvarande) som visar var du bor.
Härmed godkänner jag att informationen i detta dokument (samt bifogade dokument) är tillgängligt i
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens digitala system. Gymnasie- och utbildningsnämnden
ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
Du kan läsa mer om hur Malmö stad hanterar dina personuppgifter på: www.malmo.se/personuppgifter
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Informationsblad för EU/EES/nordiska
medborgare som ska ansöka till Komvux

Är du EU/EES/Nordisk medborgare utan svenskt personnummer och vill söka till
Komvux? Då måste du först fylla i en ansökan om ett webbkonto. För EU/EESmedborgare ger godkänd ansökan dig samtidigt rätten att få studera på Komvux.
Om du redan har ett samordnings- och/eller TF-nr fyller du i det på blanketten, annars får
du tillfälligt personnummer i samband med ansökan. Detta för att få ett webbkonto.
För dig som är nordisk medborgare krävs enbart ifylld blankett, bifogad kopia på pass/
nationellt id-kort (avseende medborgarskap) och personbevis (eller motsvarande - max 1 månad
gammalt).
För dig som är EU/EES-medborgare krävs att du är bosatt i Malmö. Tillsammans med
ifylld blankett ska följande dokument lämnas in:
1) registerutdrag från folkbokföringen med samordningsnummer och särskild postadress
(max 1 månad gammalt). Ring Skatteverket för att få registerutdraget.
2) kopia på pass eller nationellt id-kort (avseende medborgarskap)
3) dokument som styrker att du uppfyller något av nedanstående krav:
•

har en anställning i Sverige (kopia på anställningskontrakt signerat av båda parter), eller

•

är inskriven på Arbetsförmedlingen (inskrivningsintyg, max 1 månad gammalt), eller

•

har tillräckliga medel för din försörjning och en heltäckande sjukförsäkring som är
giltig i Sverige (bankutdrag + intyg på försäkring), eller

•

har en familjemedlem som uppfyller något av ovanstående krav (bifoga dokument
som styrker detta). Bifoga även kopia av familjemedlemmens pass eller nationella
id-kort och ange familjerelation i blanketten.

OBS! Ofullständig ansökan/dokumentation behandlas ej. Vid kompletteringar
måste en ny fullständig ansökan skickas in.
Ansökan med bilagor skickas till:
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Vuxantagningen
205 80 Malmö
Om din ansökan blir godkänd, får du ett mail skickat till dig med uppgifter till ditt
webbkonto. Därefter gör du en ansökan via malmo.se/komvuxansokan.

