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M. 2.2
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VÅRDNADSBIDRAG
Inledning
Enligt lagen om kommunalt vårdnadsbidrag har kommunerna getts möjlighet att införa
vårdnadsbidrag. Kommunfullmäktige i Lomma kommun har beslutat att införa rätten om
vårdnadsbidrag fr.o.m. 080701.
Vårdnadsbidrag lämnas för barn som fyllt ett år men inte tre år och är folkbokförd
tillsammans med sökande vårdnadshavare. Vårdnadsbidrag lämnas inte för barn som har plats
i offentlig finansierad förskoleverksamhet.
I Lomma kommun kan endast helt vårdnadsbidrag sökas. Vårdnadsbidraget som är 3000 kr
per kalendermånad och barn, ska inte beskattas. Vårdnadsbidrag som lämnas för fler än ett
barn i samma hushåll differentieras inte.
Möjlighet att ansöka om retroaktivt vårdnadsbidrag kommer att finnas under perioden 080701
till 080930. Första utbetalningen sker i september för alla som sökt vårdnadsbidrag från
080701.

Allmänna förutsättningar för vårdnadsbidrag
Barnet har fyllt ett men inte tre år.
Barnet har inte en plats i offentlig finansierad förskoleverksamhet.
Barnet och ansökande vårdnadshavare är folkbokförda på samma adress i Lomma kommun.
Placerade syskon inom förskoleverksamheten följer reglerna enligt ”Taxa och
tillämpningsföreskrifterna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Lomma kommun”.
Om förälder beviljas vårdnadsbidrag och ej förvärvsarbetar jämställs detta med
föräldraledighet.
Vårdnadsbidrag lämnas tidigast efter det att föräldrapenning utnyttjats med anledning av
barnets födelse sammanlagt 250 hela dagar.
Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen kan
ordnas på annat sätt.
Vårdnadsbidrag lämnas inte till en vårdnadshavare som för samma kalendermånad eller del
därav får:
1. föräldrapenning med anledning av ett barns födelse
2. arbetslöshetsersättning
3. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt
program
4. sjukpenning eller rehabiliteringspenning efter det att sådan ersättning har lämnats för
en tid av 365 dagar
5. sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning om
arbetslöshetsförsäkring har lämnats
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sjukersättning eller aktivitetsersättning
ålderspension eller garantipension
äldreförsörjningsstöd
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars make/maka/sambo för
samma kalendermånad eller del därav får någon av de ersättningar som anges i punkt 1–9.
Detta gäller för vårdnadshavare som bor tillsammans med sin make/maka/sambo.
Om vårdnadsbidraget sägs upp av bidragsmottagaren är det inte möjligt att lämna
vårdnadsbidrag på nytt för samma barn förrän tidigast från och med den femte
kalendermånaden efter den månad för vilken bidraget senast lämnades.
Personer som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård
och fostran i syfte att adoptera det har rätt till vårdnadsbidrag.
Vårdnadsbidrag gäller ej för barn som är omhändertagna eller placerade i fosterhem.
Vårdnadsbidraget gäller från ansökningsdatum alternativt ansökt datum. Vårdnadsbidrag kan
inte sökas retroaktivt (med undantag för perioden 080701-080930).
Har barnet ett växelvis boende hos sina vårdnadshavare, kan endast den vårdnadshavare som
är folkbokförd med barnet ansöka om vårdnadsbidrag.
Kommunen har rätt att kontrollera behövliga uppgifter för handläggning av ärenden om
vårdnadsbidrag.

Utbetalning av vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget utbetalas månadsvis den siste i påföljande månad via utbetalningskort, med
undantag för juli 2008 (se inledning).

Uppsägning av vårdnadsbidrag
Om inget annat meddelas upphör vårdnadsbidraget när angiven t.o.m. datum i
ansökningsblanketten infaller eller när barnet fyllt tre år. Förändringar som påverkar rätten till
vårdnadsbidrag skall meddelas inom 2 veckor efter förändringen.
Nytt vårdnadsbidrag för samma barn fås tidigast från och med den femte kalendermånaden
efter den månad för vilken vårdnadsbidraget senast lämnades.

Anmälningsskyldighet, återkrav och eftergift

Den som lämnar oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller
anmälningsskyldighet, eller på annat sätt har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen
får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket. Detta hanteras då som övrig
kravverksamhet i kommunen.
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Överklagande
Beslut i ett ärende om vårdnadsbidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
_____________________________________
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