Vårdnadsbidrag i Haninge kommun
Från och med den 1 sep 2008 kan du som förälder i Haninge kommun ansöka om ett skattefritt vårdnadsbidrag
på 3000 kr per månad och barn.
Vårdnadsbidraget kan kombineras med förvärvsarbete.
Vårdnadsbidraget betalas endast ut för hela kalendermånader.
Barnet ska ha fyllt ett men inte tre år.
Barnet ska vara folkbokfört i kommunen.
Barnet får inte ha plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet. Vårdnadsbidraget kan man få tidigast efter det
att föräldrapenning med anledning av barnets födelse har utbetalats för 250 dagar. De 250 dagarna ska vara dagar
med belopp motsvarande förälderns sjukpenning (SGI) eller på grundnivå 180 kr per dag. De 90 lägstanivådagarna
med ersättning motsvarande 180 kronor per dag kan inte räknas med i de 250 dagarna.
Vårdnadsbidraget kan lämnas till vårdnadshavare som är folkbokförd och bor på samma adress som barnet.
Vårdnadsbidraget får inte lämnas till vårdnadshavare som för samma kalendermånad eller del därav får
föräldrapenning med anledning av barnets födelse, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, sjukpenning över 365 dagar, rehabiliteringspenning, sjukersättning, aktivitetsersättning,
ålderspension, äldreförsörjningsstöd eller introduktionsersättning för flyktingar.
Vårdnadsbidraget får inte lämnas till en vårdnadshavare vars make eller sambo för samma månad eller del
därav fått någon av ovan nämnda ersättningar.
Om vårdnadsbidrag för ett barn, på begäran av den som fått bidraget inte längre ska lämnas, får ny period
med utbetalning av vårdnadsbidrag tidigast påbörjas från och med den femte kalendermånaden efter den
månad bidraget senast lämnades.
Vårdnadsbidraget får inte lämnas i kombination med uttag av föräldrapenning för barnets syskon.
Uppsägning kan ske på särskild blankett som finns att hämta på kommunens hemsida eller i kommunhusets
reception och lämnas senast en månad före sista dag bidraget ska betalas ut.
Den som får bidraget är skyldig att genast anmäla till utbildningsförvaltningen om förutsättningarna
för att ha rätt till bidrag ändras. Om en bidragstagare inte anmäler ändrade förhållanden som påverkar rätten
att få bidraget, kommer kommunen att återkräva det som betalts ut för mycket.
Bidraget betalas ut den 20:e varje månad på uppgivet bankkonto eller bankplusgirokonto.
En kommuns beslut om vårdnadsbidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Du får en bekräftelse på om din ansökan beviljats.
Uppgifterna du lämnar kan komma att kontrolleras.

Ansökan lämnas till utbildningsförvaltningen på särskild blankett senast den 1:a i månaden före första
bidragsmånaden.
Skicka din blankett till;
Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen
136 81 HANINGE

