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Angiven i samband med stipendieansökan för: 
Förnamn Efternamn 

Personnummer 

Sökandes familjeförhållande 

Gift eller sammanboende (ej inneboende)?  Ja Nej 

Finns det barn i ditt hushåll för vilka du har försörjningsplikt? Ja Nej 
 

Antal barn Barnens ålder 

 

Har din maka/make/registrerad partner eller sambo förvärvsarbete? Ja Nej 

Boendeform 
ex. bostadsrätt, studentrum, inneboende 

Inkomstuppgifter 
Skatt ej avdragen. 

Inkomst föregående kalenderår (ej CSN): 
Till exempel bruttolön, skattepliktig förmån, sjukpenning, pension. Om du inte hade någon inkomst, skriv 0 kr. 

kr 

Beräknad inkomst innevarande kalenderår (ej CSN): 
Till exempel bruttolön, skattepliktig förmån, sjukpenning, pension. 

kr 

Inkomst av förvärvsarbete föregående kalenderår (ej CSN): 
kr 

Inkomst av eget kapital föregående kalenderår: 
Räntor, aktieutdelning eller dyl. 

kr 
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Inkomstuppgifter forts. 

Annan inkomst föregående kalenderår: 
Till exempel gåvor från familj eller andra. 

kr 

Tillgångar 

Kontanter och bankkonto: 
kr 

Aktier, fonder, värdepapper eller andra finansiella instrument: 
kr 

Fastighet, bostadsrätt eller ägarlägenhet: 
kr 

Innehav av andra stipendier: 
Ange totalsumma för samtliga innehavda stipendier från högskola eller universitet i Uppsala och Södermanlands-
Nerikes nation.  

kr 

Jag finansierar mina studier genom: 
Till exempel CSN, banklån eller förvärvsarbete. 

Studiemedel innevarande termin: 
Jag har fullt studiebidrag och fullt studielån. 

Jag har fullt studiebidrag men ej studielån. 

Jag har fullt studiebidrag men ej fullt studielån. Terminslånesumman:  

Jag har fullt studiebidrag men utökat studielån. Terminslånesumman: 

Jag är berättigad till studiemedel men avstår detta. 

Jag är ej berättigad till studiemedel. Orsak: 

Studiemedel nästa termin: 
Som innevarande termin. 

Annorlunda, ange förändring: 

kr 

kr 
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Studieskulder 

Studieskulder hos CSN: Eventuell årlig amortering: 
kr kr 

Övriga skulder 

Typ av skuld: Belopp: Eventuell årlig amortering: 
 kr kr 

 kr kr 

 kr kr 

Om fler, bifoga separat lista. 

Makas/makes/registrerad partners eller 
sammanboendes ekonomiska förhållanden 
Enlig samma uppdelning som din egna inkomst. 

Total inkomst föregående kalenderår: 
kr 

Beräknad inkomst innevarande kalenderår: 
kr 

Summa av tillgångar: 
kr 
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Eventuella övriga upplysningar angående sökandes 
familjeförhållanden och ekonomiska förhållanden: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

Vid brist på utrymme, bifoga extra ark. 

 

 

 

 

 

Att av mig konfidentiellt lämnade uppgifter är med verkliga förhållanden överensstämmande, 
försäkras härmed på heder och samvete. 

 
 
 
 

_________________________________ 
Signatur 

 
 
 
 

________________________________ 
Namnförtydligande 

 
 
 
 

_________________________________ 
Ort och datum 

 


