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Skickas till

Sista ansökningsdag är 11 oktober.

Västerås stad
Gymnasiefonder
Stadsledningskontoret
721 87 Västerås

Stipendium kan sökas av studiebegåvade och välartade elever från dåvarande Hubbo församling
som bedriver studier för inhämtande av kunskaper av allmänbildande art eller för utbildning till högre
yrkeskunskap, såsom vid gymnasieskola, folkhögskola eller liknande skolor.

Personuppgifter sökanden
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Taxerad inkomst året före ansökningsåret

Skolans namn

Program eller motsvarande

Klassbeteckning

Jag kommer att fortsätta mina studier vid

Uppgifter om familjeförhållanden (gäller endast gymnasieelever)
Namn vårdnadshavare 1

Taxerad inkomst året före ansökningsåret

Adress (om annan än sökandens)

Postnummer

Namn vårdnadshavare 2

Taxerad inkomst året före ansökningsåret

Adress (om annan än sökandens)

1223 2020-02 Västerås stad, Kommunikationscenter

Ort

Postnummer

Ort

För att ansökan ska kunna behandlas krävs:
1. Att blanketten är komplett ifylld.
2. Kopia av ditt senaste betyg.
3. Slutskattebesked enligt senaste års taxering för dina vårdnadshavare, får de genom Skatteverket.

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Kommunstyrelsen
721 87 Västerås

Besöksadress
Stadshuset

Telefon direkt
021-39 13 82
(fondhandläggare)

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
E-post
kontaktcenter@vasteras.se
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Intyg från skolan
Härmed intygas att nedanstående elev bedrivit studier med flit och allvar samt iakttagit gott uppförande.
Elevens namn

Skola

Under tidsperioden

Yttrande/omdöme

Underskrift
Ort och datum

Underskrift rektor, kontaktlärare eller motsvarande

Namnförtydligande

Sista ansökningsdag är 11 oktober.

Underskrift
Jag samtycker till att mina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
samt annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna kommer endast att användas för att bedöma sökandens
ansökan och för att administrera utbetalning.
Ort och datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
Vårdnadshavares underskrift (för omyndig elev)

Namnförtydligande

Utbetalning
Om sökanden beviljas stipendium och vill ha pengarna insatta på sitt bankkonto istället för
att få ett utbetalningskort med posten, fylls nedanstående information i.
Namn

Bankens namn

Personnummer

Clearingnummer

Kontonummer

Information om hur dina personuppgifter behandlas
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din ansökan/ärende. Kommunstyrelsen i Västerås stad, org.nr 212 000-20 80,
Stadshuset 721 87 Västerås, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att de behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge
dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se vasteras.se/personuppgifter
Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att
kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller maila till kontaktcenter@vasteras.se

