
 

 

 

 

 

 

 

Ifylld blankett lämnas in till Vännäs Musikskola senast en månad efter terminsstart, eller skickas till: 
 

Vännäs kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

911 81 Vännäs 

Stöd för subventionering av musikskoleavgift 
Vännäs kommun förvaltar Palmer Åströms minnesfond som delar ut stipendium till studerande vid  

Vännäs Musikskola. Från höstterminen 2015 finns möjlighet att ansöka om medel ur fonden för att bekosta 

en del av terminsavgiften. Stödet kan beviljas till följande grupper av barn: 

a) Barn i familjer som är nyanlända (här definierat som att barnet bott i Sverige max fyra år) 

b) Barn i familjer som har försörjningsstöd 

c) Elever som efter deltagande i projektet Kultur för hälsa fått erbjudande om ordinarie plats  

på Vännäs musikskola 

Den ordinarie avgiften för Vännäs Musikskola är 650 kr/termin samt 150 kr/termin för hyra av instrument. 

Elever som beviljas stöd betalar en avgift på 100 kr/termin samt 50 kr/termin för hyra av instrument i 

förekommande fall. Elever som beviljas ekonomiskt stöd betalar inte för notböcker. 

Det ekonomiska stödet beviljas terminsvis. Vid ny termin måste ny ansökan göras senast en månad efter 

terminsstarten. Intyg som styrker att familjen är nyanländ eller har försörjningsstöd vid ansökningstillfället 

kan komma att begäras in. För elever i kategori C motiverar den sökande orsaken till behov av ekonomiskt stöd 

direkt i ansökan, till exempel begränsad betalningsförmåga. Stöd kan beviljas så länge det finns medel i fonden. 

Vårdnadshavare meddelas per telefon om stöd är beviljat. Det subventionerade beloppet är avdraget på den 

faktura som vårdnadshavaren får hem i mitten av terminen. 

Vid frågor kontakta kultur och bibliotekschef via växeln på tel: 0935-140 00. 

Ansökan om ekonomiskt stöd för subventionering av musikskoleavgift 

Elevens namn Personnummer 

Instrument Termin som ansökan avser 

 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavare 1 (namn) Vårdnadshavare 2 (namn) 

Telefonnummer: Telefonnummer: 

Datum och underskrift: 

  

Datum och underskrift: 

 

a) Familjen är nyanländ b) Familjen har försörjningsstöd 

c) Barnet har deltagit i projektet Kultur för hälsa och fått erbjudande om ordinarie 

plats på Vännäs Musikskola. Motivera varför ni söker ekonomiskt stöd: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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