Ansökan om vårdnadsbidrag
Upplands-Bro tillhanda senast den 20:e i månaden före önskad start. Var vänlig texta tydligt. Ansökan
skickas till Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen.
De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att databehandlas i enlighet med
personuppgiftslagen (PuL) och endast användas för det ändamål som blanketten avser. Vid begäran om
information eller rättelse av personuppgifter, skriv till personuppgiftsombudet på
kommunledningskontoret, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen.

Personuppgifter
Personnummer (10 siffror)

Barnets för- och efternamn

Folkbokföringsadress (inklusive postnummer och ort)

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress (om annat än barnets)

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Föräldrapenning
Vårdnadshavare måste lämna intyg från försäkringskassan, så kallad Barnbild, som visar att föräldrapenning med
anledning av barns födelse har utbetalats för sammanlagt 250 hela dagar.
Intyg bifogas ansökan

Andra ersättningar inom familjen
Make/maka/sambo är solidariskt ansvariga för varandra, även om inte båda är vårdnadshavare för
barnet. OBS! Vid förfrågan måste uppgifterna nedan styrkas.

Uppbär ersättning:
Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
Arbetslöshetsersättning
Föräldrapenning (gäller även för syskon)
Introduktionsersättning
Sjukersättning eller aktivitetsersättning

Vårdnadshavare
JA
NEJ

Make/maka/sambo
JA
NEJ

Sjukersättning eller rehabiliteringspenning
Ålderspension
Äldreförsörjningsstöd

Om vårdnadshavare eller maka/make/sambo uppbär någon av ovanstående ersättningar, ange slutdatum

Utbetalning av vårdnadsbidrag till vårdnadshavares konto
Kontoförande bank

Clearingnummer

Kontonummer

Arbete/boende utomlands
Ange om någon av barnets föräldrar bor och/eller arbetar i ett annat land. Om förälder bor/arbetar i
annat EU-/EES-land eller i Schweiz, kommer ansökan även att behandlas av försäkringskassan.
För- och efternamn

Personnummer (10 siffror) Ange land

För- och efternamn

Personnummer (10 siffror) Ange land

Förändrade förutsättningar
Den som får vårdnadsbidrag är skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla till kommunen om
förutsättningar för vårdnadsbidrag inte längre finns. Om du fått vårdnadsbidrag på felaktiga grunder, blir
du återbetalningsskyldig.
Jag har läst och förstått villkoren i kommunens regelverk för vårdnadsbidrag.

Sökande vårdnadshavares underskrift
Ort

Datum

Underskrift

Beslut (kommunens anteckningar)
Beviljas

Beslutsmotivering

Avslås

Datum

Underskrift

1

Regelverk för kommunalt vårdnadsbidrag i Upplands-Bro
Kommun
Villkor

Vårdnadsbidrag beviljas endast för hela månader.
Den vårdnadshavare som ansöker om bidraget ska ha utnyttjat minst 250 hela
föräldrapenningsdagar för barnet.
Barnet som ansökan gäller ska ha fyllt 1 år, men får inte ha fyllt 3 år. Vilket
innebär att längsta perioden man kan erhålla vårdnadsbidrag är 23 månader.
Barnet ska vara folkbokfört i Upplands-Bro kommun.
Vårdnadshavaren som ansöker ska vara folkbokförd på samma adress som
barnet. Bidraget kan, efter ansökan, delas mellan två vårdnadshavare som
inte är sammanboende om en av dem är folkbokförd på barnets
folkbokföringsadress.
Barnet kan inte samtidigt vara inskrivet i barnomsorgen.
En vårdnadshavare och/eller vårdnadshavarens sambo/make får inte ha
någon av följande ersättningar samtidigt som vårdnadsbidrag utbetalas:

-

A-kassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning vid deltagande i
arbetslösmarknadspolitiskt program
Föräldrapenning enligt 4 kap lagen (1962:381) om allmän försäkring
Ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar
och vissa andra utlänningar
Sjukpenning/rehabiliteringspenning enligt lagen om allmän försäkring som
varat längre än 365 dagar.
Sjukpenning under/omedelbart efter en period när a-kassa enligt lagen om
arbetslösersättning har lämnats
Sjuk- /aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring
Ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller
lagen (1998:702) om garantipension
Äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Ansökan

Ansökan ska ha inkommit till Kundcenter i Upplands-Bro kommun senast den
20:e i månaden innan önskad start.
En s.k. Barnbild från försäkringskassan som intygar att sökande tagit ut minst
250 hela föräldrapenningsdagar ska bifogas.
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Intyg om utbetald a-kassa ska bifogas ansökan.

Utbetalning

Utbetalning sker till angivet konto den 20:e i månaden.

Uppsägning

Uppsägning sker skriftligt på särskild blankett och ska ha inkommit senast den
20:e i månaden före uppsägningen ska gälla. Om ingen uppsägning
inkommer, kommer utbetalning att ske löpande t.o.m. månaden innan barnets
3-årsdag.
Om vårdnadsbidraget sägs upp för att barnet fått plats i förskola eller annan
pedagogisk verksamhet erhålles, under den månad barnet fått plats, 1/30dels vårdnadsbidrag fram till inskolningen påbörjas.
Upplands-Bro kommun har, enligt 11 § lag (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag, rätt att återkräva belopp som betalats ut för mycket. Detta
gäller om vårdnadshavare inte uppfyllt sin upplysningsskyldighet enligt 10 §
lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Övrig information

Vårdnadsbidraget är skattefritt och ingår inte i SGI (sjukpenningsgrundande
inkomst). Det är inte heller pensionsgrundande.
Vårdnadsbidraget räknas som inkomst vid bedömning av rätten till ekonomiskt
bistånd och vid prövning av rätten till bostadsbidrag.
Rätt till ledighet för vård av barn med vårdnadsbidrag regleras i 3 § 6 p.
Föräldraledighetslagen (1995:584).
Sökande får ej ha aktuell skuld till Upplands-Bro kommun för obetalda
barnomsorgsavgifter.

Överklagande

Beslut i ett ärende om vårdnadsbidrag enligt lag (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 13 §.
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Uppsägning av vårdnadsbidrag

Ska vara Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen, tillhanda senast den 20:e i
månaden innan bidraget avslutas. Var vänlig texta.
De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att databehandlas i enlighet med
personuppgiftslagen (PuL) och endast användas för det ändamål som blanketten avser. Vid begäran
om information eller rättelse av personuppgifter, skriv till personuppgiftsombudet på
kommunledningskontoret, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen.

Personuppgifter

Barnets för- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress (inklusive postnummer och ort)
Vårdnadshavare som mottagit bidrag, för- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Uppsägning av vårdnadsbidrag från och med (månad, år)

Uppsägningen beror på:

att bidragsmottagaren och/eller maka/make/sambo kommer erhålla någon av följande
ersättningar:
- Föräldrapenning med anledning av barns födelse
- Arbetslöshetsersättning
- Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
- Sjukpenning eller rehabiliteringspenning som ersatts för mer än 365 dagar
- Sjukpenning omedelbart efter arbetslöshetsersättning
- Sjukersättning eller aktivitetsersättning
- Ålderspension eller äldreförsörjningsstöd
- Introduktionsersättning
Barnet fått plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

andra orsaker än ovanstående.
Efter att uppsägning kan vårdnadsbidrag beviljas på nytt för samma barn första efter en karenstid på
4 kalendermånader. Karenstiden gäller inte vårdnadshavare som inte längre har rätt till bidrag på
grund av ersättning som inte går att kombinera med vårdnadsbidrag enligt ovan.

Vårdnadshavares underskrift
Datum

Ort

Underskrift

