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REGLER FÖR KOMMUNALT VÅRDNADSBIDRAG
I Varbergs kommun kan du som vårdnadshavare ansöka om vårdnadsbidrag. Syftet med
vårdnadsbidraget är att ge föräldrar ökade möjligheter att vara hemma och ta hand om sitt
barn när det är mellan ett och tre år.

KOMMUNALT VÅRDNADSBIDRAG

Vårdnadsbidrag lämnas tidigast från och med månaden efter barnet fyllt ett år och längst till
och med månaden innan barnet fyller tre år under förutsättning att barnet:
• Är folkbokfört i Varbergs kommun
• Inte har plats i förskoleverksamhet

ALLMÄNNA RIKTLINJER
• Föräldrapenning ska ha nyttjats för 250 dagar
• Vårdnadsbidraget kan kombineras med förvärvsarbete
• Lämnas till vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet, och bor
tillsammans med barnet
• Vårdnadsbidrag lämnas även till de som tagit emot ett barn för stadigvarande vård och
fostran i syfte att adoptera det
• Efter anmälan av båda vårdnadshavarna får vårdnadsbidrag lämnas med hälften till
vardera vårdnadshavaren, även om endast en av dem är folkbokförd på samma adress som
barnet. Vårdnadsbidrag får i sådant fall även lämnas till en vårdnadshavare som inte är
folkbokförd i samma kommun som barnet
Vårdnadsbidrag får inte lämnas till vårdnadshavare som får/har:
• Obetalda barnomsorgsavgifter till Varbergs kommun
• Föräldrapenning med anledning av barns födelse
• Arbetslöshetsersättning
• Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
• Sjukpenning eller rehabiliteringspenning i över 365 dagar
• Sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning
har lämnats
• Sjukersättning eller aktivitetsersättning
• Ålderspension eller äldreförsörjningsstöd
• Ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Ovan angivna gäller även i de fall vårdnadshavares sambo eller make får någon av ovanstående ersättning.

ANSÖKAN OCH UTBETALNING

Ansökan sker på blankett som finnas att tillgå på Varbergs kommuns webbplats. Ansökan
handläggs av barn- och utbildningsförvaltningen.
Vårdnadsbidraget kan inte beviljas retroaktivt. Utbetalning sker för hel månad. För att utbetalning skall ske för sökt månad skall ansökan ha inkommit till barn och utbildningsförvaltningen senast föregående månads sista dag.
Vårdnadsbidraget storlek

Vårdnadsbidraget betalas ut med 3000 kr/månad. Samma belopp betalas för varje barn om
det är flera barn i familjen som ger rätt till vårdnadsbidrag. Bidraget är skattefritt.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET, ÅTERKRAV ELLER AVSKRIVNING

Den som får vårdnadsbidrag är skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla till kommunen att
förutsättningar enligt ovan inte längre finns för erhållande av vårdnadsbidrag. Om någon
genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts– eller
anmälningsskyldighet, eller på annat sätt orsakat att vårdnadsbidrag betalas ut obehörighen,
får kommunen återkräva vad som betalats ut.

VÅRDNADSBIDRAGETS UPPHÖRANDE ELLER KARENSTID FÖR ATT
ÅTER BÖRJA LÄMNA VÅRDNADSBIDRAG

Om vårdnadsbidrag på begäran inte längre ska lämnas kan nytt vårdnadsbidrag tidigast åter
börja lämnas för samma barn fr.o.m. fjärde månaden efter den månad som vilken månadsbidraget senast lämnades.

ÖVERKLAGANDE AV BESLUTET

Kommunens beslut om vårdnadsbidrag kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

FASTSTÄLLD AV: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-05-21

Grafsik form: Maria Pålsén, 2012 Foto omslag: Anne Dillne/Bildarkivet

Barn- och utbildningsförvaltningen
Tfn: 0340-880 00
E-post: bun@varberg.se

