
 

 

 

Ansökan inlämnas eller skickas till: 
Leksands kommun  

Ekonomiavdelningen   
793 80 LEKSAND 

 

Stipendieansökan   
Du behöver INTE bifoga kopior av betyg eller liknande. 

 

Stiftelse (endast en per blankett) 
 

 

Personuppgifter 

Efternamn Förnamn                                        

Ålder Mantalsskrivningskommun 

Telefon (valfritt) Adress (hemorten) 

 

 

E-post Adress (studieorten) 

 

 
 

Uppgifter om utbildning 
Skolans namn och adress 
 
 
 

Skolform 

Folkhögskolan                    Högskola                     Universitet                     Skogs- och lantbruksskola 

Annan skolform 

Om annan skolform, vilken? 
 
 

Linje, speciell kurs eller motsvarande 

 

 

Bedrivs studierna på heltid? 

 Ja        Nej 

Utbildningen påbörjades 

År                  Månad 

Utbildningen avslutas 

År                   Månad 

 

Riktigheten om utbildningen intygas (rektor, lärare el. motsvarande.) 
Namnunderskrift 

 

 

Titel 

Namnförtydligande 

 

Ort och datum 

Adress 

 

 

Tel.(även riktnummer) 

 



 

Övriga upplysningar, bankkonto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed försäkrar jag på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga 

Ort och datum 

Sökandens namnteckning 
 
 

 Om jag blir tilldelad stipendiemedel är det tillåtet att ni delar mitt namn med media.   

Information om behandling av dina personuppgifter 
Leksands kommunstyrelse (personuppgiftsansvarig) behöver använda dina personuppgifter för att 
kunna behandla din stipendieansökan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 
6.1a och 6.1e. Uppgifterna används endast för handläggning och eventuell utbetalning av ditt 
stipendieärende. Dina personuppgifter kommer att bevaras. Dina personuppgifter förvaras i ett 
dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde vid 
teknisk behandling. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen dock endast för att behandla 
ditt ärende. Dina uppgifter kan komma att delas med media om du samtycka till det.  
   
Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, 
radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att 
behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).  
Detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på detta samtycke.  
 
Inlämnad ansökan blir en allmän handling. 
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