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Antagna av Kommunfullmäktige 2008-08-21
Gäller från 2008-10-01
1. Vårdnadsbidrag lämnas efter ansökan, på sätt som Kommunstyrelsen bestämmer, till vårdnadshavare
för barn som är folkbokfört i Borås Stad och har fyllt ett år men inte tre år. Bidrag lämnas tidigast från
och med den månad som följer efter den månad som ansökan lämnades in till kommunen. Med vårdnadshavare jämställs den som med kommunens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande
vård och fostran för att adoptera det.
2. Huvudregeln är att bidraget utbetalas till en vårdnadshavare. Denne skall vara folkbokförd på samma
adress som barnet och bo tillsammans med barnet. Dock kan undantag från detta göras om båda vårdnadshavarna meddelar kommunen att de är överens om att bidraget skall utbetalas med hälften till
varje vårdnadshavare. Det gäller även om endast en av vårdnadshavarna uppfyller kraven att vara
folkbokförd på samma adress som barnet och bor tillsammans med barnet. Dock måste bidragsmottagaren vara folkbokförd i Borås Stad för att ha rätt till bidrag.
3. Bidrag betalas för barn som inte har plats i förskoleverksamhet (hos kommunen eller enskild huvudman) eller i kooperativt familjenätverk, som får bidrag från Borås Stad.
4. Vårdnadsbidraget är 3 000 kronor per månad för varje barn. Bidrag utbetalas endast för hel kalendermånad.
5. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag anger i 3 § 2:a stycket och 5 § när en vårdnadshavare inte kan
erhålla vårdnadsbidrag. Den sökande skall under sanningsförsäkran uppge att inte något av dessa hinder att få vårdnadsbidrag gäller för sökanden själv eller make/sambo.
6. Vårdnadsbidrag skall avse en sammanhängande tid på minst tre kalendermånader. Bidrag utbetalas
även innan denna tid faktiskt uppnåtts men blir den faktiska bidragsberättigade tiden inte tre kalendermånader skall hela bidraget återbetalas. Detta gäller inte om bidraget dras in på grund av att de
förhållanden som regleras av det avsnitt i lagen om vårdnadsbidrag som anges i punkt 5.
7. Utbetalning görs i normalfallet senast den 27:e i den månad som bidraget avser. Är denna dag lördag,
söndag eller helgdag görs utbetalningen närmast föregående vardag. För att bidrag skall utbetalas enligt denna regel för den första bidragsberättigade månaden skall en fullständig ansökan ha lämnats
senast den 15:e i månaden före. Vid ofullständig eller oklar ansökan kan utbetalningstiden förskjutas.
Utbetalning görs endast till bankkonto eller motsvarande som är registrerat i sökandens namn.
8. Den som fått bidrag är skyldig att utan dröjsmål upplysa kommunen om ändrade förhållanden som
påverkar förutsättningarna för att få vårdnadsbidrag. Om kommunen så begär är bidragsmottagaren
skyldig att hos försäkringskassa eller arbetslöshetskassa begära utdrag över de ersättningar han eller
hon erhåller och visa för kommunen.
9. Om någon inte fullgjort uppgifterna enligt punkt 8 eller på annat sätt tagit emot vårdnadsbidrag
obehörigen eller med för högt belopp och skäligen bort inse detta skall Kommunstyrelsen återkräva
vad som betalats ut för mycket. Finns särskilda skäl kan Kommunstyrelsen helt eller delvis efterge
denna återbetalningsskyldighet.
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