
 

- Studerar på grundskolan, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och Komvux i 

Stockholms kommun.   

- Skolan ska geografiskt ligga inom Stockholms kommungräns eller ha Stockholms stad som 

huvudman. 

1. Ansökningsblankett Ifylld och underskriven av dig, (och din vårdnadshavare om du är under 

18 år), underskrift från skolans rektor samt skolans stämpel.  

2. Personbevis med ändamål studier. Beställs från Skatteverket via webbplatsen 

www.skatteverket.se  

3. Kopia av senaste betyg om du går i årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Studieplan godtas inte. 

Om stipendium söks för praktik/projektarbete måste det vara godkänt av skolan. Intyg och uppgift 

om eventuell finansiering från skolan måste då bifogas. 

Funktionsnedsättning och sjukdom måste styrkas med intyg. 

Exempel på fler dokument som kan styrka din ansökan: personligt brev, intyg eller 

rekommendationer från skolan. OBS! Endast intyg/rekommendationer på skolans brevpapper gäller 

Bedömningsgrunderna för ”ekonomiskt behövande” baseras på prisbasbelopp. En ensamstående 

person kan ha en årsinkomst 2022 upp till 193 200 kronor, det vill säga fyra gånger ett 

prisbasbelopp (48 300 kronor år 2022). Eventuell nettoförmögenhet ska understiga ett 

prisbasbelopp. Tillägg får göras med ett prisbasbelopp per person för inkomst respektive 

förmögenhet för andra inom samma hushåll. 

4. Visa din familjs inkomster på ett av följande sätt: 

-  Skicka kopior på slutskattebesked 2022, för alla i hushållet som fått deklaration. 

-  Försörjningsstöd, skicka kopia på senaste utbetalningen eller aktuellt intyg från 

socialsekreterare. 

5. Hyresfaktura, kopia högst 3 månader gammal. 

Ansökningar som inte är kompletta, underskrivna eller kommer in för sent behandlas inte. 

Kompletteringar i efterhand tas inte emot. Skicka bara en ansökan per elev, annars blir det avslag. Du 

kan inte få besked om ansökan kommit in eller få förhandsbesked. Bara de som beviljas bidrag får 

besked. Swedbank skickar beskedet i samband med utbetalning. Beslutet går inte att överklaga. Bidrag 

från stiftelserna är en gåva.  

Tänk på!  

Du behöver ett personligt kontonummer för att kunna göra en ansökan! Kontonumret skall tillhöra den 

sökande eleven, ej föräldrars kontonummer. Detta är nytt för i år då vissa banker inte kommer att 

hantera utbetalningsavier efter 2023. 

Swedbanks betalningssystem söker efter ditt bankkonto. Vill du ha ditt bidrag insatt på ett visst 

bankkonto i annan bank registrerar du ditt bankkonto i Swedbanks kontoregister, läs mer på 

www.swedbank.se. Beviljade bidrag betalas ut i mitten av juni 2023. 

http://www.skatteverket.se/
http://www.swedbank.se/


 

1, Ansökan 
Sökanden/Elev Personnummer 

Förnamn Efternamn 

Adress 

Postnummer Postadress 

E-postadress Telefon 

Vårdnadshavare Personnummer Förnamn, Efternamn 

Personnummer Förnamn, Efternamn 

Hemmavarande 
syskon 

Personnummer Personnummer Personnummer 

Personnummer  Personnummer Personnummer  

Skola Skolans namn 

Årskurs Program Vuxenstuderande 
inom kommunal 
vuxenutbildning 

Ändamål för ansökan Belopp 

  

  

Skriv här om det är något som du vill berätta om varför du söker stipendium.  

Till ansökan ska alltid bifogas: 
1. Personbevis 
2. Kopia av senaste betyg om du går i årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Studieplan godtas inte 

- Om stipendium söks för praktik/projektarbete måste det vara godkänt av skolan. Intyg och uppgift om 
eventuell finansiering från skolan måste då bifogas.  
- Funktionsnedsättning och sjukdom måste styrkas med intyg.  
- Exempel på fler dokument som kan styrka din ansökan; personligt brev, intyg eller rekommendationer 
från skolan. Obs! Endast intyg/rekommendationer på skolans brevpapper gäller. 

 

Texta 



 

2, Om din familj är ekonomiskt behövande, fyll även i denna del. 

Du behöver inte vara inte vara ekonomiskt behövande för att söka stipendium. Men vi har ett par små 

utbildningsstiftelser som riktar sig just till ”ekonomiskt behövande”.  

Visa din familjs inkomster på ett av följande sätt: 

-  Skicka kopior på slutskattebesked 2022, för alla i hushållet som fått deklaration. 

-  Försörjningsstöd, skicka kopia på senaste utbetalningen eller aktuellt intyg från 

socialsekreterare. 

Hyresfaktura, kopia högst 3 månader gammal. 

Hushållets 
tillgångar  
(uppge belopp/ 
marknadsvärde) 

Bil/Båt Bankmedel/ 
värdepapper 

Bostadsrätt/ 
fastighet 

Fritidshus Saknas 

Andra skattepliktiga inkomster t.ex. egen firma, pension från utlandet.  
Skriv typ av inkomst, summa och bifoga kopia på underlag. 

Hushållets 
skulder 

Skulder, fylls bara i om du har tillgångar 

Bostad Grundhyra/ månad Om du hyr ut rum, inkomst/månad 

 

 3, Försäkran, underskrift 
Försäkran, underskrift och samtycke för behandling av uppgifter om hälsa. 
Jag/Vi samtycker till att lämnade uppgifter om hälsa behandlas för att min ansökan om stiftelsemedel ska kunna handläggas även 
för de stiftelser vars syfte, verksamhetsföremål och mottagarkrets innefattar kriterier om hälsa. Jag/Vi har tagit del av hur 
Stockholms stads stiftelser behandlar mina/våra personuppgifter i Stiftelsebilaga GDPR 2023. Du kan när som helst återkalla ditt 
samtycke som gäller behandling av uppgift om hälsa, det gör du genom att kontakta Donationsstiftelsegruppen. 

Rektor/biträdande rektors intygande att eleven är inskriven på skolan 

Datum Rektors/ biträdande rektors underskrift Skolans stämpel 

Namnförtydligande rektor/ biträdande rektor 

Jag/vi försäkrar att de upplysningar som jag/vi lämnat är sanningsenliga och fullständiga 

Datum Elevens underskrift Datum Vårdnadshavares underskrift 
(om elev är under 18 å)r 

Skicka ansökan till:   Kontaktuppgifter 
Stadsledningskontoret Servicetelefon:08-508 29 800 

Donationsstiftelsegruppen Webbsida: start.stockholm/stiftelser 

Elevstipendier  Email: funktion.stiftelser@stockholm.se 

105 35 Stockholm 

Skriv 
under 


