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Information om B-körkort på Hornavanskolan  

B-körkortet ges i form av ett stipendium på maximalt 6000 kr.   
Krav för att söka stipendiet är: 

• Gymnasielever som är inskrivna på ett nationellt program (NA, SA, TE, HT eller FT) på 
Hornavanskolan har möjlighet att ansöka om ett stipendium för körkortsutbildning 
för B körkort på upp till 6000. 

• Gymnasieeleven skall utifrån sin situation uppvisa goda studieresultat vilket kan 
innebära lägst D i avslutade kurser, aldrig ha fått ett F eller ett - , inte ha några 
förlängningar eller läsa om några kurser. Betygen skall vara satta vid 
Hornavanskolan.1 

• För HT och FT klasserna är kravet att du är helt i fas med praktiken 
• Eleven ska inte ha ogiltig frånvaro. 
• Eleven ska ha följt likabehandingsplanen och ej ha rapporterats till Rektor på grund 

av att ha orsakat problem. 
• Elever som ej nått målen för körkortsstipendium har rätt att söka stipendium genom 

att bifoga ett brev där du anger skäl för varför du inte nått målen och hur du avser 
hjälpa din studiesituation. Brevet ska vara välformulerat och minst 600 ord. Brevet 
kommer att granskas av rektor och ligga till grund för beviljande eller avslag. Rektor 
kan besluta att noggrant följa dina studier och sedan eventuellt bevilja ett stipendium 
i vårterminen årskurs 3 om alla krav är uppfyllda. 

 
För stipendiet gäller följande 

• Eleven måste uppvisa ett intyg om att de går på en körskola. 
• Pengarna betalas ut till eleven genom att sättas in på elevens konto. 
• Eleven kan påbörja sin körskoleutbildning när som helst men pengarna betalas ut 

först när eleven är över 18 år. 
• Elev från annat land kan erhålla stipendium som andra elever och kan välja om de vill 

köra upp i hemlandet eller i Sverige. Vill de köra upp i hemlandet måste de på samma 
sätt som alla andra elever visa upp ett intyg om att de går på en körskola. 

• Vill en elev från ett annat land köra upp i Sverige måste ansöka om ett 
samordningsnummer hos Transportstyrelsen om de vill ta körkortet i Sverige. 
Transportstyrelsen ansöker sedan till skatteverket för att få samordningsnumret 
beviljat. När eleven fått sitt samordningsnummer, använder eleven detta i sin 
ansökan om körkortstillstånd på Körkortsportalens webbplats. Mer information finns 
att läsa på skatteverkets hemsida.2  

• Eleven måste ansöka om att få stipendiet. Kopia på körkortstillstånd (ansök hos 
transportstyrelsen) och individuell studieplan bifogas ansökan. Ansökan lämnas till 
Hornavanskolans rektor.  

• Stipendiet är ett stipendium inte ett bidrag. 

                                                           
1 BUN§86 2013-08-28 
2 http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/707.4.39f16f103821c58f680007997.html 
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