Ansökan skickas till:
Kundvalskontoret
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Ansökan om vårdnadsbidrag
Ansökan avser perioden
Datum fr.o.m. månad och år

Datum t.o.m. månad och år

Obs! Vårdnadsbidraget beviljas endast för hela kalendermånader
Samtliga villkor måste vara uppfyllda hela månaden

Barnet som ansökan avser
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress (inkl. postnr och ort)

Har minst 250 hela dagars föräldrapenning på sjukpenning/grundnivå tagits ut månaden innan perioden som ansökan
avser?
intyg bifogas
intyg skickas in senare
OBS! Intyg från Försäkringskassan som styrker hela uttaget måste skickas till
Ja
barn- och utbildningskontoret innan bidraget kan betalas ut.

Vårdnadshavare som ansöker om vårdnadsbidrag
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress (om annan än barnets)

Telefonnummer dagtid

Make/maka/sambo till ovanstående vårdnadshavare
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Uppbär ni någon av följande ersättningar?

Vårdnadshavare
Ja
Nej

Make/maka/sambo
Ja
Nej

Föräldrapenning på sjukpenning/grundnivå för barnet
Föräldrapenning på sjukpenning/grundnivå för syskon
Arbetslöshetsersättning
Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
Sjukpenning/rehabiliteringspenning (över 365 dagar)
Sjukpenning under eller direkt efter arbetslöshetsersättning
Sjukersättning eller aktivitetsersättning
Ålderspension
Äldreförsörjningsstöd
Introduktionsersättning
Arbetar/bor någon av föräldrarna i ett
annat EU/EES-land eller i Schweiz?

Nej

Ja

om Ja, kommer du att bli kontaktad av ansvarig handläggare

Ska vårdnadsbidraget delas med vårdnadshavare som inte är folkbokförd på samma adress? (gäller endast om båda är folkbokförda i
Upplands Väsby)

Nej

Ja Om Ja, måste även vårdnadshavaren som inte är folkbokförd på barnets adress skicka in en ansökan.

Om du lämnar oriktiga uppgifter eller underlåtit att anmäla förändringar som påverkar vårdnadsbidraget blir du
återbetalningsskyldig.
Regler för vårdnadsbidrag i Upplands Väsby finns bifogade denna ansökan (2 sidor) samt finns att hämta på
www.upplandsvasby.se
Utbetalning av bidraget sker via Swedbank. Ytterligare information finns i reglerna samt bifogas det skriftliga beslutet.
Jag har tagit del av ”Regler för vårdnadsbidrag i Upplands Väsby” och intygar att ovanstående uppgifter är
riktiga.
Datum

Ort

Vårdnadshavarens underskrift

I samband med att du lämnar uppgifter på blanketten medger du att kundvalskontoret i Upplands Väsby kommun behandlar
personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter som lämnas används för att handlägga ärendet.
Behandlingen kan också avse framställning av statistik. Du har rätt att, på skriftlig begäran, få information och rättelse av de uppgifter
som behandlas. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
2008-09-19

Regler för vårdnadsbidrag i Upplands Väsby
Följande fem villkor måsta vara uppfyllda för att vårdnadsbidrag ska kunna beviljas:
1. Barnet ska ha fyllt ett år men inte tre år.
2. Vårdnadshavare som ansöker ska vara folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
3. Minst 250 hela dagars föräldrapenning på sjukpenning/grundnivå ska ha tagits ut för barnet.
Intyg från Försäkringskassan som styrker uppgifterna måste lämnas till kommunen innan
vårdnadsbidrag kan betalas ut.
4. Barnet får inte ha en plats i förskola eller familjedaghem.
5. Vårdnadshavare och vårdnadshavarens make/maka/sambo får inte erhålla någon av
följande ersättningar:
- föräldrapenning på sjukpenning/grundnivå för barnet eller dess syskon
- arbetslöshetsersättning
- aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
- sjukpenning/rehabiliteringspenning (över 365 dagar)
- sjukpenning under eller direkt efter arbetslöshetsersättning
- sjukersättning eller aktivitetsersättning
- ålderspension
- äldreförsörjningsstöd
introduktionsersättning

Ansökan och beslut
- Ansökan ska göras på kommunens ansökningsblankett. Finns på
www.upplandsvasby.se
- Bidrag kan beviljas tidigast från och med månaden efter den månad ansökan
inkommit till kommunen
- Ofullständig ansökan kan inte prövas
- Vårdnadshavaren får skriftligt beslut
- Avslagsbeslut och beslut med återkrav kan överklagas
Vårdnadsbidragets storlek
Vårdnadsbidraget betalas ut med 3 000 kr per barn och månad.
Bidragsperiod
Vårdnadsbidraget utbetalas tidigast från och med den kalendermånad som infaller efter
det barnet fyllt ett år och längst till och med den månad som infaller innan den då barnet
fyller tre år. Det vill säga maximalt under 23 månader.
Bidrag betalas ut för hela kalendermånader. Samtliga villkor för att erhålla vårdnadsbidrag
ska vara uppfyllda under hela kalendermånaden. Del av månad betalas inte ut.
Kalendermånad = från och med dag ett (1) till och med sista dagen i månaden.
Delat vårdnadsbidrag
Vårdnadsbidrag får efter anmälan av båda vårdnadshavarna delas så att bidraget lämnas
med hälften till vardera vårdnadshavare även om endast en av vårdnadshavarna är
folkbokförda på samma adress som barnet (endast om båda är folkbokförda i Upplands
Väsby).
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Utbetalning av vårdnadsbidrag
Upplands Väsby kommun betalar ut vårdnadsbidraget i efterskott månaden efter den som
ansökan gäller. För att utbetalning ska kunna ske mellan den 20:e och den 27:e, ska
ansökan vara Upplands Väsby kommun tillhanda senast sista dagen före den månad
som du ansöker för. Utbetalning sker via Swedbank. Tillsammans med beslut om
vårdnadsbidrag får vårdnadshavaren en blankett som ska lämnas till ett Swedbankkontor.
Swedbank gör överföring av utbetalningarna till det konto och bank som
vårdnadshavaren önskar.
Uppsägning av vårdnadsbidraget
Bidraget upphör automatiskt den månad som anges i beslutet. Om villkoren för rätten till
bidraget dessförinnan inte längre föreligger eller om vårdnadshavaren inte längre önskar
bidrag ska vårdnadshavaren säga upp bidraget. Blankett finns att hämta på
www.upplandsvasby.se
Om vårdnadshavaren säger upp vårdnadsbidraget kan bidrag inte lämnas på nytt för
samma barn inom fyra månader (karenstid). Karenstiden på fyra månader gäller inte om
bidraget sägs upp med anledning av att någon av ersättningarna enligt punkt 5 betalas ut.
Återbetalning och återkrav av vårdnadsbidrag
En vårdnadshavare som har beviljats vårdnadsbidrag har skyldighet att snarast anmäla
ändrade förhållanden som påverkar rätten att få bidraget enligt de regler som gäller i
Upplands Väsby 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 eller på annat sätt orsakat att
vårdnadsbidrag lämnats obehörigen ska beloppet återbetalas. Sker inte frivillig
återbetalning kommer beloppet att återkrävas enligt de riktlinjer som gäller för indrivning
av skulder.
Efterkontroll
Upplands Väsby kommun kan komma att göra efterkontroll av uppgifter som lämnas i
ansökningshandlingarna.

Övrig information
- Vårdnadsbidraget är skattefritt.
- Vårdnadsbidrag går att kombinera med arbetsinkomst (under förutsättning att barnet inte har
plats i förskola eller i familjedaghem)

- Vårdnadshavare har rätt till ledighet från sitt arbete när vårdnadsbidrag utbetalas.
- Vårdnadsbidrag räknas som inkomst vid bedömning av rätten till försörjningsstöd och
bostadsbidrag.
- Intyg från Försäkringskassan beställs via kundtjänst tel 0771-524 524.

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med kundvalskontoret
Maria Jonsson eller Maj-Lis Vindahl
08-590 971 35
08-590 971 61
E-post: vardnadsbidrag@upplandsvasby.se
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