
 
 
 

Ansökan om bidrag till läromedel och 
skolmåltider (16–20 år) 
 
Ett bidrag för dig som läser gymnasiala kurser på en folkhögskola 
 
För bidrag till höstterminen: ansök senat den 15 december 
 
För bidrag till vårterminen: ansök senast den 15 juni 
 
För läsåret 2021/2022 är bidraget för skolmåltider 3 330 kronor/termin och bidraget till 
läromedel är maximalt 1 635 kronor/ termin.  
 
Du kan få bidrag till läromedel och skolmåltider om du: 
Är folkbokförd i Höörs kommun. 
Läser på gymnasial nivå på en folkhögskola 
Inte har gymnasieexamen 
Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) 
Är under 20 år, bidrag kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år 
 
Bilagor till ansökan 
Kvitto på inköpt litteratur i original eller intyg (måste vara original) från skolan att det finns 
materialavgift (avgift för kopiering, material som delas ut på lektioner) 
 
 
Vi godkänner att våra personuppgifter lagras i Höörs kommuns datasystem.  
 
Vill ni ha mer information om GDPR finns det att hitta på Höörs kommuns hemsida – 
https://www.hoor.se/kommun-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/hantering-av-
personuppgifter/  
 
Det går också bra att kontakta kommunens dataskyddsombud – dataskyddsombud@hoor.se – om 
ni har frågor kring GDPR. 
 
Ansökan skickas till  
 
Höörs kommun 
KAF 
Box 53 
243 21 Höör 
 
 

https://www.hoor.se/kommun-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/hantering-av-personuppgifter/
https://www.hoor.se/kommun-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/hantering-av-personuppgifter/
mailto:dataskyddsombud@hoor.se


 

DELEGATIONSBESLUT 
   
Datum Diarienummer Sida 
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KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA    

  Vuxenutbildningen 

 
 
 
 
 

Bidrag till läromedel och skolmåltider (16 – 20 
år), läsåret 2022/2023 

Delegationsbeslut, rektor Catharina Pålsson 
Catharina Pålsson, rektor Vuxenutbildningen, antar förslag till regelverk för bidrag till 
läromedel och skolmåltider för elever som läser gymnasiala kurser på en folkhögskola, 
läsåret 2022/2023. 

Medel kan sökas för elever 16 – 20 år 

Som inte har gymnasieexamen 

Som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen 

Ärendebeskrivning 
Fjolårets bidragsnivåer har justerats enligt SCB:s prisindex. 

 
 
 
Catharina Pålsson 
Sektorchef Kultur, arbete och folkhälsa/Rektor Vuxenutbildningen 
0413/283 00 
Catharina.palsson@hoor.se 
 
 

Beslutsunderlag 
Blanketter för ansökan om bidrag till läromedel och skolmåltider läsåret 2022/23. 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Östergatan 22 • Höör 
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 
kaf@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 

      



ANSÖKAN OM BIDRAG 
TILL LÄROMEDEL OCH  
SKOLMÅLTIDER 

PERSONUPPGIFTER 
Tilltalsnamn Efternamn Personnummer (10 siffror) 

Adress Postnummer och ort Telefon 

UPPGIFTER FÖR UTBILDNING 

ANSÖKAN 
Ansökan avser 

Vårterminen Höstterminen del av terminen fr.o.m. t.o.m.

Redovisa kvitto! 
Jag ansöker om bidrag för läromedel Summa Kronor 

Jag ansöker om bidrag för skolmåltider 

Utbetalning 
Bank Clearingnummer Kontonummer 

Kontoinnehavare Kontoinnehavarens personnummer 

UNDERSKRIFT 
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Jag har tagit del av bestämmelserna i 
informationsrutan. Därmed förbinder jag mig att återlämna bidraget om studierna upphör, ej påbörjats eller om 
villkoren inte längre uppfylls. 

Datum
Härmed försäkras att jag inte har ett slutbetyg/gymnasieexamen 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Ansökan beviljas Belopp Underskrift 

Ja Nej för 20 

Skol
 
ans namn Skolort

Utbildning Årskurs

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Östergatan 22 • Höör 
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 
kaf@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 
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