
Ansökan inackorderingstillägg 
 

Personuppgifter som lämnas kommer att 
användas i vårt datasystem. 

 
Ansökan avser: Ht…….. Vt…….. Annan period: fr.o.m. t.o.m. 

 
 

1. Person- 
uppgifter 

 
 



Efternamn Förnamn Personnummer (10 siffror) 

Elevens adress Postnummer och postort 

Elevens hemkommun (= folkbokförd i kommun) Tel. (inkl. riktnr.) 

2. 
Utbildnings- 
Information 



Skolans namn och ort 

Utbildning/program och årskurs Resebidrag/kontantersättning 
Ej sökt Sökt 

3. Tillfällig 
adress på 
studieorten 

C/o: Telefon: 

Adress (gata, nr, vån.) Postnummer och postort 

4. Skolans 
bekräftelse 

Att den sökande är elev vid vår skola bekräftas: Handläggares underskrift 
(skolans stämpel) 

5. 
Reseavstånd 

 
Avstånd mellan hemmet och skolan/praktikplatsen 
Antal km enkel väg: 
a) km 

 
Avstånd till närmaste busshållplats 
Antal km enkel väg: 
b) km 

6. 
Underskrift 

myndig elev, 
förälder eller 
förmyndare 



Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga 

Underskrift Namnförtydligande Datum 

Denna ansökan är undertecknad av: 
Myndig elev Förälder Särskild förordnad förmyndare 

7. Konto- 
Information 

Bankens namn Clearingnummer Kontonummer 

 
8 

Beslut 
kommunens 
handläggare 

Inackorderingsbidrag: 
 
Höstterminen mån à kronor 
 
Vårterminen mån à kronor 
 
Annan period ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Avslag Datum Handläggarens underskrift Telefon 

 
Beviljas    

 

Regler för inackorderingstillägg - se baksidan! 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress 
Melleruds kommun Storgatan 13 0530-181 17  0530/181 01  www.mellerud.se 
Kultur- och utbildning   jessica.linder@mellerud.se 
464 80 Mellerud 

http://www.mellerud.se/
mailto:jessica.linder@mellerud.se


 

Gällande regler för inackorderingstillägg 
 
 
 
 

Melleruds kommun kan bevilja inackorderingstillägg om du väljer att bo på din studieort 

eller i dess närhet. Resor mellan inackorderingsbostaden och skolan betalar du själv. 
 

Vem kan få inackorderingstillägg? 
- Du som är folkbokförd i Melleruds kommun och går på en gymnasial utbildning. 

- Du som är förstahandsmottagen på din utbildning (undantag: studerande i 
Vänersborg, Trollhättan och Bengtsfors beviljas inte inackorderingstillägg). 

- Du som går på en utbildning som är godkänd av Skolverket för riksintag. 

- Du som har mer än 6 km från hemmet till busshållplats. 

- Du som har särskilda skäl, det kan t.ex. gälla någon sjukdom som omöjliggör långa 

resor. Läkarintyg ska i så fall bifogas ansökan. 
 

Hur ska jag ansöka? 
- Studerande vid friskolor kan söka inackorderingstillägg från Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN). 

- För övriga sökande finns ansökningsblankett att skriva ut på www.mellerud.se 
under blanketter. 

- Ansökan ska vara undertecknad av din gymnasieskola. 

- Ansökan sänds till Melleruds kommun, Kultur och utbildning, 464 80 Mellerud. 
- Ny ansökan skickas in inför varje nytt läsår. 

- Kopia på hyreskontrakt ska sändas med ansökan (gäller endast vid första 

ansökningstillfället eller vid byte av bostad). 
 

Hur betalas inackorderingstillägget ut? 
- Det betalas ut en gång i månaden under september – december och januari – maj. 

Om du inte är myndig sker utbetalning till vårdnadshavare. 
- Inackorderingstillägget betalas inte ut om du har någon annan form av resebidrag. 

- Inackorderingstillägg betalas ut till och med vårterminen då du fyller 20 år. 

- Hur mycket du får i inackorderingstillägg kan du se under bilaga 1. 

 
Om du inte uppfyller kraven för att få inackorderingstillägg, men trots det väljer att bo på 

din studieort, kan du ansöka om kontantersättning/resebidrag motsvarande kostnaden för 

ett busskort. Som mest kan du få ersättning motsvarande kostnaden för ett Regionen 

Runt-kort. Särskild ansökningsblankett för resebidrag finns på www.mellerud.se under 

blanketter. 
 

Tänk på: 
Om du tar emot inackorderingstillägg som du inte har rätt till har du återbetalnings- 

skyldighet. Det är därför viktigt att du anmäler till din hemkommun om du avbryter 

studierna, byter skola, folkbokförs i annan kommun eller flyttar hem. 
 

Bilaga; Inackorderingstilläggets storlek. 
 

Storleken på inackorderingstillägget baseras på avståndet mellan ditt hem och skolan. Bidraget 

består av följande belopp och beräknas på enkel resväg. Beloppen följer CSN:s inackorderingstillägg: 
 

Avstånd i km Kronor / mån 
0 – 44 1 190 

45 – 84 1 315 
85 – 124 1 460 

125 – 174 1 625 

175 – 224 1 770 
225 – 599 1 875 
600 – 899 1 980 
900 – 1299 2 160 

1300 - 2 350 

 

http://www.mellerud.se/
http://www.mellerud.se/

