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ANSÖKAN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Stipendieansökan ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse
Läs noga igenom bestämmelserna som finns på blankettens baksida. Ofullständigt
ifylld ansökan riskerar att inte behandlas.
Person- och
folkbokföringsuppgifter

För- och efternamn

Personnummer
(10-siffrigt)

Adress

Telefon

Postadress
E-postadress

Kommun

Är du boende på studieorten?

Församling

Ja
Nej

Nedanstående folkbokföringsuppgifter avser den ursprungliga hemorten
inom Bollnäs kommun, för den som folkbokfört sig på studieorten
Adress

Läroanstalt/utbildning

Kommun

Församling

Läroanstaltens namn

Ort

Linjens/kursens namn

Ansökan avser läsåret läsår
Endast höstterminen
Endast vårterminen
Både höst- och vårterminen
Utbetalning

Beräknad tidpunkt för examen

Bankkonto/personkonto inkl clearingnummer

OBS! Måste fyllas i

Försäkran och
underskrift

Härmed försäkrar jag på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i
denna ansökan med bilagor är fullständiga och sanningsenliga

Datum

Förmyndarens
godkännande för
omyndig sökande

Bilagor

Sökandens underskrift

Att sökande inlämnar ansökan med mitt/vårt samtycke intygas

Förmyndares namnunderskrift

Förmyndares namnunderskrift

Personnummer 10-siffrigt

Personnummer 10-siffrigt

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

Studieintyg från läroanstalten ska alltid bifogas

Utdelningsadress

Besöksadress

Webb

Telefon

E-post

Bankgiro

821 80 Bollnäs

Stadshustorget 2

www.bollnas.se

0278-250 00

bollnas@bollnas.se

594–2636
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Stipendier för studerande ungdom
Ändamål – syfte – inriktning
Att i enlighet med stadgarna i Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse främja
ungdomars utbildning samt andra fostrande och undervisningsfrämjande ändamål.

Stipendierna gäller för
•
•

Universitets- och högskoleutbildning på annan ort inom Sverige.
Gymnasieutbildning, kommunal/statlig vuxenutbildning och
folkhögskoleutbildning på annan ort inom Sverige.

Vilka kan söka?
•

Studerande som är folkbokförd (mantalsskriven i Bollnäs kommun och
kyrkobokförd i Bollnäs församling) när studierna påbörjas och som är boende
på studieorten.

•

Sökande som ska ha påbörjat sina studier senast det år denne fyller 25 år.

Stipendierna för universitets- och högskoleutbildning gäller såväl hel- som
deltidsstudier.

Ansökan
Ansökningsblanketten ska senast den 10 februari skickas in till Bollnäs kommun,
Utbildningskontoret, Maria Borg, 821 80 Bollnäs.
Ansökan ska avse hela läsåret (höst- och vårtermin innevarande läsår).
Bifoga alltid studieintyg från läroanstalten med ansökan.

Utdelningen varierar år från år
Stiftelsernas avkastning varierar och utdelning kan endast göras när det finns
utdelningsbart kapital. Utdelningsnivån och mängden pengar beror därför på
stiftelsernas avkastning och antalet beviljade ansökningar.

Utbetalning
Sedan ansökan behandlats av handläggare överlämnas förslaget till barn- och
utbildningsnämnden för beslut. Därefter görs omgående utbetalning, endast via
bankkonto/personkonto.
Avslag på ansökan meddelas till sökanden.

Återbetalning
Om studierna ej fullföljts och stipendium beviljats och utbetalats, ska det återbetalas av
sökanden.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av handläggare Maria Borg, utbildningskontoret, epost maria.borg@bollnas.se, tfn 0278-251 88.
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Samtycke
I och med att du skickar in din stipendieansökan samtycker du till att vi behandlar dina
personuppgifter. Syftet är att se om du uppfyller kriterierna i Ester och Ernst Linells
stipendiestiftelses stadgar.
Barn- och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina
personuppgifter med tredje part eller motsvarande.
Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke och
i och med det din ansökan. Detta gör du genom att kontakta barn- och
utbildningsförvaltningen. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte
påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma
bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och
sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om
dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina
personuppgifter. För information, kontakta Bollnäs kommun, e-post
bollnas@bollnas.se eller tel 0278-250 00 (vx).Om du tycker att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via epost: dataskyddsombud@kfsh.se, för mer information se www.bollnas.se. Du har även
rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
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