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Ansökan om bidrag ur syskonen Johanssons stipendiefond 2021 
 

Kommunstyrelsen i Torsås kommun har att förvalta Syskonen Johanssons stipendiefond. 
Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning. 
 
De grundkriterier som gäller är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år och till och med det  
      år denne fyller 24 år 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för ansökningstillfället  
      till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning. 
3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning. 
4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om 
      synnerliga skäl föreligger. 
 
Ansökningstid 
Ansökan om stipendium sker under våren på blankett som finns på vår hemsida www.torsas.se 
eller kan rekvireras från kommunkansliet i Torsås kommun, tel 0486-331 00. Meddelande om 
ansökningstillfälle annonseras i tidningen. Ansökan ska inlämnas till Torsås kommun ”Syskonen 
Johanssons Stipendiefond”, Box 503, 385 25 Torsås, senast 2021-04-30. 
 
Utdelning 
Utdelning av stipendier görs på under juni månad 2021. 
 
Fondkommittén 
Urval och förslag till stipendiater lämnas av en stipendiekommitté bestående av Kommun- 
fullmäktiges ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande samt bildningsnämndens ordförande. 
Sekreterare i kommittén är kommunsekreteraren. 
 
Kontaktperson 
Yvonne Nilsson 
Kommunsekreterare 
Tel 0486-331 13 
E-post yvonne.nilsson@torsas.se 
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Ansökan om bidrag ur Syskonen Johanssons Stipendiefond 
 
 
Sökandes namn 
 

 

Personnummer 
 

 

Adress 
 

 

Telefon 
 

 

Folkbokföringsadress: 
När Du ansökte till pågående utbildning 

 
 

Ange vilken eftergymnasial utbildning   
och utbildningsort Du går på, samt 
universitet, högskola, folkhögskola 

 

Vilket år startade utbildningen 
 

 
 

Utbildningen omfattar 
Hela utbildningens längd i år och poäng 

 
 

Har Du erhållit bidrag ifrån fonden 
förut? 
Om ja vilket år? 

 

 
 
 
Komplettera Din ansökan med utbildningsintyg och dylikt. 
 
Datum 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Sökandens underskrift 
 
Information om behandling av personuppgifter 
 
Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler. 
Information om våra personuppgiftsregister hittar du på www.torsas.se./gdpr  
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