Information om inackorderingstillägg för gymnasieelever
Om du ska studera på gymnasieskola utanför Melleruds kommun och väljer att bo
på din studieort så kan du ansöka om inackorderingstillägg.
Du måste vara förstahandsmottagen på din gymnasieutbildning för att kunna få
inackorderingstillägg. (Undantag: studerande i Vänersborg, Trollhättan och
Bengtsfors beviljas inte inackorderingstillägg.)
Om du är osäker på om du är förstahandsmottagen på din utbildning, kontakta
studievägledare Emma Godtman på telefon: 0530-182 60.
Om du inte är förstahandsmottagen på din gymnasieutbildning, men har mer än 6
kilometer från hemmet till närmaste busshållplats kan du ansöka om
inackorderingstillägg. Du kan också ansöka om inackorderingstillägg om du har
särskilda skäl, som exempelvis någon sjukdom som försvårar långa resor till
skolan. Läkarintyg ska i så fall skickas med i din ansökan.
Om du ska studera på en friskola kan du ansöka om inackorderingstillägg från
Centrala Studiestödsnämnden (CSN).
Blankett för ansökan om inackorderingstillägg finns på www.mellerud.se. Ansökan
skickas in till kultur- och utbildningsförvaltningen eller lämnas in på
Medborgarkontoret på Storgatan 13. Kopia på hyreskontrakt ska skickas med i din
ansökan (gäller endast vid första ansökningstillfället eller vid byte av bostad).
Inackorderingstillägg betalas ut en gång per månad under september-december
och januari-maj. Om du inte är myndig betalas tillägget ut till någon av dina
föräldrar. Hur mycket du får i inackorderingstillägg kan du se på gällande regler
för inackorderingstillägg. Reglerna finns på www.mellerud.se
Inackorderingstillägg betalas ut till och med vårterminen då du fyller 20 år.
Om du avbryter dina studier eller övergår till busskort eller kontantersättning ska
detta omgående meddelas till kultur- och utbildningsförvaltningen, telefon: 0530181 17.
Om du inte har rätt till inackorderingstillägg, men ändå väljer att bo på din
studieort kan du ansöka om kontantersättning, vilket motsvarar kostnaden för den
typen av busskort som du har rätt till. Blankett för ansökan om kontantersättning
finns på www.mellerud.se (samma blankett som för ansökan om busskort).
Att tänka på!
Ansökan om inackorderingstillägg ska göras inför varje nytt läsår.
Du kan inte få både inackorderingstillägg och resebidrag.
Meddela omgående kultur- och utbildningsförvaltningen om du avbryter dina
studier, byter skola, folkbokförs i annan kommun eller flyttar hem.
Om du tar emot inackorderingstillägg som du inte har rätt till så blir du
återbetalningsskyldig.
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