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Information om resebidrag för gymnasieelever 
 
Busskort 

Om du ska studera på gymnasieskola utanför Melleruds kommun och behöver 

resa varje dag till din skola ska du ansöka om busskort. Som regel ansöker du om 

busskort från Melleruds kommun, men vissa gymnasieskolor lämnar själva ut 

busskort till eleverna. Om du är osäker kontakta din gymnasieskola och hör vad 

som gäller. 

 

Så fort du tackat ja till din gymnasieutbildning ska du ansöka om busskort. 

Ansökningsblanketten finns på Melleruds kommuns hemsida www.mellerud.se. 

Ansökan skickas in till kultur- och utbildningsförvaltningen eller lämnas in på 

Medborgarkontoret på Storgatan 13.  

 

Ansökningarna behandlas i den turordning som de kommer in och från och med 

den 10 augusti kan du kvittera ut ditt busskort på Medborgarkontoret. 

 

Om du avbryter dina studier eller övergår till kontantersättning eller annan 

ersättning (exempelvis inackorderingstillägg) ska busskortet omgående 

återlämnas till Melleruds kommun. 

 

Om du redan går på gymnasiet och har ett busskort sedan tidigare så kan du 

använda ditt gamla busskort fram till den 15 september. 

 

Vid borttappat eller trasigt busskort kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen 

på telefon: 0530-181 17. 

 

Kontantersättning  

Om du inte vill ha stöd till dagliga resor till din gymnasieskola i form av busskort 

kan du ansöka om kontantersättning. Ansökningsblanketten är densamma som för 

busskort. Kontantersättningen motsvarar kostnaden för den typen av busskort du 

har rätt till och ersättningen betalas ut en gång per månad. 

 

Anslutningsbidrag 

Om du har 4 km eller mer mellan ditt hem och närmaste busshållplats kan du 

även ansöka om ett anslutningsbidrag. Ansökningsblanketten är densamma som 

för busskort. Anslutningsbidraget utgår med 90 kronor per månad och betalas ut 

en gång per termin.  

 

Att tänka på! 

Ansökan om resebidrag ska göras inför varje nytt läsår. 

 

Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg. 

 

Meddela omgående kultur- och utbildningsförvaltningen om du avbryter dina 

studier, byter skola, folkbokförs i annan kommun eller väljer att bo på din 

studieort. Om du tar emot resebidrag som du inte har rätt till så blir du 

återbetalningsskyldig.  
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