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Ansökan om stipendium ur Tierps kommuns Stipendiefond 

Namn * Personnummer * 

Adress * 

Postnummer * Postadress * 

Telefon * E-post *

Gäller stipendiet för exempelvis ett lag eller för en skolklass, ange då även förening och lag eller skola och klass. 

Förening/Skola/Organisation Organisationsnummer 

Eventuellt stipendium utbetalas till konto *: □ Bankgiro □ Plusgiro □ Bankkonto
Konto *:  

Vad ska stipendiet användas till? * 

Behandling av personuppgifter 
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in 
uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt 
intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.  

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns 
på www.tierp.se/GDPR 

□ *Jag har tagit del av hur personuppgifter behandlas (se ovan), samt stadgarna för Tierps kommuns Stiftelsefond (se sid 2)

Datum och ort * 

Namnteckning * 

Alla fält med * måste vara ifyllda för att ansökan skall ses som komplett. 

Komplett ansökan skall vara Tierps kommun tillhanda senast den 31 oktober aktuellt år på 
adressen: Tierps kommun, Kultur och Fritid, 815 80 Tierp eller kultur-fritid@tierp.se. 

För ytterligare information om stipendiet, kontakta Kultur- och fritidsenheten på telefon 
0293-21 80 00 eller e-post kultur-fritid@tierp.se. 
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Stadgar för Stiftelsen för Tierps kommuns Stipendiefond 
_________________________________________________________ 

1. Stiftelsen förvaltas av Tierps kommun genom kommunstyrelsen. 
Stiftelsen förmögenhetsförvaltning handhas av kommunstyrelsen. 

2. Fonden skall vara undantagen från länsstyrelsens tillsyn. 

3. Av den årliga avkastningen av fonden lägges minst 1/10 till kapitalet. 

4. Den för utdelning disponibla avkastningen av fonden används för 

belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd 
flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell 
verksamhet vid kommunens skolor eller åt gymnastik och idrott 

stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola hjälp 

åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands 

studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar 
eller annat för skolelever inom kommunen gemensamt ändamål 

förvärv av material eller annan utrustning för ovannämnda ändamål. 

5. Avkastning får inte användas för ändamål, som kommunen har skyldighet att 
tillgodose med utdebiterade medel. 

6. Bidrag ur stiftelsen beslutas av barn och utbildningsnämnden dels efter 
förslag av ledamot i nämnden, dels efter ansökan från enskild eller från 
organisation. 

7. Vid medelsutdelning bekantgöres på lämpligt sätt, diplom eller dylikt, vilka 
donationsfonder som uppgått i den nuvarande stipendiefonden. 

8. För fonden upplägges donationsbok, innehållande förteckning över de 
donationsfonder som ingår i stipendiefonden och för fonden antagna 
stadgar. 

9. Bidrag ur fonden utdelas en gång per år. Kungörelse om att fondmedel finns 
tillgängliga för utdelning sker genom annons i ortens tidningar och på kommunens 
officiella anslagstavla. 

Stadgarna är fastställda genom beslut av 

Tierps kommunfullmäktige 1978-02-28 § 38, 1998-03-24 § 33 och av 
Kammarkollegiet 1979-08-24. 
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