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Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler för vårdnadsbidrag i Rättviks kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-21,KF § 59, att införa vårdnadsbidrag från
och med 2015-01-01.

Allmänt
Endast ett helt vårdnadsbidrag lämnas vilket innebär att barnet inte får vara
inskrivet i offentligt finansierad förskola eller pedagogisk omsorg.
Barnet ska ha fyllt ett år men inte tre år.
Vårdnadsbidraget är 3000 kr per månad och barn.

Vårdnadsbidrag kan beviljas om följande villkor uppfylls:
1. Barnet ska ha fyllt ett år men inte tre år.
2. Vårdnadshavare och barnet måste bo tillsammans och vara folkbokförda i
Rättviks kommun.
3. Minst 250 av de totalt 390 föräldrapenningdagarna på sjukpenning- eller
grundnivå ska ha tagits ut för barnet. Intyg från försäkringskassan som
styrker uppgifterna måste lämnas till kommunen före vårdnadsbidraget kan
betalas ut.
4. Barnet får inte ha en plats i den offentligt finansierade
förskoleverksamheten.(kommunalt eller enskilt driven förskola eller
familjedaghem).
5. Vårdnadshavare eller dennes sambo/make/maka, som vårdnadshavaren
bor tillsammans med, får inte ha någon av följande ersättningar under den
tid som vårdnadshavaren får vårdnadsbidrag för samma kalendermånad:
-

Föräldrapenning för barnet eller dess syskon.

-

Arbetslöshetsersättning, intyg från A-kassa bifogas ansökan.

-

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

-

Sjukpenning/rehabiliteringspenning (t.o.m 365 dagar).

-

Sjukpenning under eller direkt efter arbetslöshetsersättning.

-

Sjukersättning eller aktivitetsersättning.

-

Pension, enligt lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension eller
lagen 1998:702 om garantipension.

-

Äldreförsörjningsstöd, enligt lagen om 2001:853 om äldreförsörjningsstöd.

-

Introduktionsersättning, för flyktingar och vissa andra utlänningar, enligt lag
1992:1068.

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

barn.utbildning@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

795 80 Rättvik

Golfvägen 1
795 33 Rättvik

0248-70 000 vx

Organisationsnr

212000-2171
Fax

Bankgiro

469-9179

Datum
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Vårdnadsbidrag ska alltså inte vara möjligt att kombinera med uttag av
föräldrapenning vare sig för barnet eller för dess syskon. Det räcker med en enda
dagsersättning av någon ovanstående ersättningarna för att förlora rätten till
vårdnadsbidrag.
Vårdnadsbidrag är inte heller möjligt att kombinera med bl.a.
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, introduktionsersättning, sjuk- och
aktivitetsersättning eller ålderspension eller äldreförsörjningsstöd.
Om den sjukskrivne fått sjukpenning under mer är 365 dagar sammanhängande
utesluts hushållet från bidrag. Det har ingen betydelse med vilket belopp eller i
utifrån vilken omfattning dessa ersättningar betalas ut.
Vårdnadsbidrag kan inte heller beviljas om vårdnadshavaren eller dennes
sambo/make/maka/registrerad partner fått sjukpenning och sjukpenningen började
fås omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning enligt lagen om
arbetslöshetsförsäkring lämnats.

Obetalda skulder
Vårdnadshavare får inte ha en oreglerad skuld till kommunen avseende avgift för
förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg och inte heller en oreglerad skuld som
avser återkrav av vårdnadsbidrag.

Ansökan och beslut
Ansökan ska göras på kommunens ansökningsblankett och vara inkommen minst
1 månad innan man önskar få vårdnadsbidrag. Tillsammans med ansökan ska
erforderliga fullmakter lämnas in för att kommunen i efterhand ska kunna kontrollera
riktigheten i uppgifterna från försäkringskassan, a-kassan.
Vårdnadsbidrag beviljas inte retroaktivt.
Ofullständig ansökan fördröjer handläggningstiden. Vårdnadshavaren får skriftligt
beslut på ansökan.
Beslut om avslag och återkrav kan överklagas enligt lag (2008:307)13 §.
Ansökan kan avslås om vårdnadshavaren inte är berättigad till vårdnadsbidrag
enligt ”Lag om kommunalt vårdnadsbidrag, (2008:307)” eller kommunens regler och
tillämpningsföreskrifter.

Delat vårdnadsbidrag
Vårdnadsbidrag får efter anmälan av båda vårdnadshavarna delas, så att bidraget
betalas ut med hälften, 1500 kr, till vardera vårdnadshavare.
Detta gäller även om endast en av vårdnadshavarna är folkbokförda på samma
adress som barnet.
Vårdnadsbidrag får i sådant fall även lämnas till en vårdnadshavare som inte är
folkbokförd i samma kommun som barnet. Om båda vårdnadshavarna ansöker om
delat vårdnadsbidrag, men bara en av vårdnadshavarna uppfyller villkoren för att
bidraget ska kunna beviljas, får den bidragsberättigade vårdnadshavaren hela
vårdnadsbidraget.
Den vårdnadshavare som ej är bidragsberättigad får ett avslagsbeslut.
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Vårdnadsbidragets storlek och utbetalningsperiod
Vårdnadsbidraget betalas ut med 3 000 kr per barn och månad.
Vårdnadsbidraget utbetalas tidigast från och med den kalendermånad som infaller
efter det att barnet fyllt ett år, och längst till och med den månad som infaller innan
den dag då barnet fyller tre år. Det vill säga maximalt under 23 månader.
Bidrag betalas ut för hela kalendermånader. Samtliga villkor för att få
vårdnadsbidrag ska vara uppfyllda under hela kalendermånaden.
Vårdnadsbidrag betalas inte ut för del av månad. Kalendermånad = från och med
dag 1, till och med sista dagen i månaden.
Vårdnadsbidraget betalas ut i efterskott, månaden efter den månad som ansökan
gäller.

Uppsägning av vårdnadsbidrag
Uppsägning av vårdnadsbidraget ska ske skriftligt på särskild blankett.
Om vårdnadshavaren säger upp vårdnadsbidraget, kan bidrag inte betalas ut på
nytt för samma barn, under fyra månader efter uppsägningen. Karenstiden på fyra
månader gäller inte om bidraget sägs upp, med anledning av punkt 5 i villkoren.

Uppehåll i samband med att annan ersättning tas ut
Uppehåll i vårdnadsbidraget kan endast ske i samband med utbetalning av annan
ersättning, t ex föräldrapenning.
Anmälan om uppehåll i vårdnadsbidraget ska ske en månad i förväg på särskild
blankett. Uppehållet ska omfatta hela kalendermånader.

Förlängning av vårdnadsbidraget
Innan beviljad bidragsperiod utgår kan förlängning av vårdnadsbidraget göras om
de fem villkoren uppfylls som gäller vid ansökan om vårdnadsbidrag.
Ansökan om förlängning ska vara inkommen minst en månad i förväg på särskild
blankett.

Återbetalning och återkrav av vårdnadsbidrag
En bidragstagare som har beviljats vårdnadsbidrag har skyldighet att snarast
anmäla ändrade förhållanden, som påverkar rätten att få bidrag enligt de regler som
gäller i Rättviks kommun.
Om en bidragsmottagare har lämnat oriktiga uppgifter, inte anmält eventuell
make/maka/sambo som är folkbokförd på samma adress, inte anmält ändrade
förhållanden som påverkar rätten till vårdnadsbidrag, ska bidraget återbetalas till
kommunen.
Sker inte frivillig återbetalning kommer beloppet att återkrävas enligt de riktlinjer
som gäller för indrivning av skulder.
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Efterkontroll
Rättviks kommun kan komma att göra efterkontroll av uppgifter som lämnas i
ansökningshandlingarna.
Kontroll gentemot försäkringskassan kommer att göras.
”Intyg om ersättning från försäkringskassan” – underlag för kommunalt
vårdnadsbidrag måste bifogas ansökan. Blanketten kan rekvireras via
försäkringskassans kundtjänst för privatpersoner, telefon 0771-524 524.
Är du medlem i A-kassa ska du bifoga intyg om senaste eller pågående ersättnings
period.

Övrig information
-Vårdnadsbidraget är skattefritt och inte pensionsgrundande och är inte
sjukpenninggrundande inkomst.
-Vårdnadsbidrag går att kombinera med arbetsinkomst, under förutsättning att
barnet inte har plats i förskola eller i familjedaghem.
-Vårdnadsbidrag räknas som inkomst vid bedömning av rätten till försörjningsstöd
och bostadsbidrag.
-Personuppgifter som lämnas, används för att handlägga ärendet. Rätt till
information och rättelse finns, med en skriftlig begäran. Personuppgifterna kan
komma att användas vid framtagande av statistik.

Här finns mer information och blanketter
Blankett Ansökan vårdnadsbidrag, inkl fullmakt.
Blankett Uppsägning, förlängning och förändrade uppgifter för vårdnadsbidrag.
Försäkringskassan (http://www.forsakringskassan.se)
Sveriges kommuner och landsting, SKL (http://www.skl.se)
Riksdagen (http://www.riksdagen.se)

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Barn och
utbildningsförvaltningen
Anette Bergfeldt
Tel.nr 0248-70 334
Sanna Tägt
Tel.nr 0248-70 257

