Vårdbidrag

Att ha ett barn med funktionsnedsätt
ning eller sjukdom kan innebära extra
kostnader och arbete. Därför finns vård
bidraget för att ge dig som är förälder
ekonomiskt stöd. Vårdbidragets storlek
varierar med hur stora behov barnet har.

Hur mycket kan man få
i vårdbidrag?
Helt vårdbidrag är 250 procent av prisbas
beloppet*. Du kan få helt, tre fjärdedels, halvt
eller en fjärdedels vårdbidrag. År 2015 ger det
följande belopp:
Kronor/
månad

Vem kan få vårdbidrag?
Du kan få vårdbidrag om du vårdar ett sjukt
barn eller ett barn med funktionsnedsättning.
Barnet måste behöva särskild tillsyn och vård i
minst sex månader. Du har också rätt till vård
bidrag om du har stora merkostnader på grund
av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom.
Du kan få vårdbidrag från att barnet är nyfött
till och med juni månad det år barnet fyller
19 år.
Vårdbidraget betalas ut till den förälder som
ansöker om bidraget eller den som har den
rättsliga vårdnaden om barnet. Det är möjligt
för två föräldrar att dela på utbetalningen av
vårdbidraget. Vårdbidraget betalas också ut till
den eller de som tar emot ett barn i syfte att
adoptera det.
Dessutom kan vårdbidrag betalas ut till den som
bor tillsammans med föräldern och
• har eller har haft gemensamma barn med
föräldern
• är eller har varit gift med föräldern
• är eller har varit registrerad partner med
föräldern.

Kronor/
år

Helt vårdbidrag

9 271

111 250

Tre fjärdedels vårdbidrag

6 953

83 438

Halvt vårdbidrag

4 635

55 625

En fjärdedels vårdbidrag

2 318

27 813

Om behovet av vård och tillsyn för barnet är så
stort att du som förälder har rätt till helt vård
bidrag, kan du också få ersättning för eventuella
merkostnader utöver helt vårdbidrag.
Får du ersättning enbart för merkostnader
gäller andra nivåer. Du kan i så fall få 36 eller
62,5 procent av prisbasbeloppet om året. År
2015 ger det 16 020 respektive 27 813 kronor
om året. Läs mer i avsnittet ”Vad är mer
kostnader, och hur ersätts jag för dem?”

Vad gäller om jag har flera barn
med funktionshinder?
Om det finns flera barn med funktionsnedsätt
ning i din familj bedömer Försäkringskassan
både det sammanlagda behovet av tillsyn och
vård och de sammanlagda merkostnaderna för
barnen. På så sätt kan du få vårdbidrag, även
om varje barn för sig inte skulle ge rätt till vård
bidrag.
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* Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i samhället.
År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor.
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Hur gör jag för att
få vårdbidrag?
Du ansöker om vårdbidrag på en blankett som
finns hos Försäkringskassan och kan hämtas på
vår webbplats www.forsakringskassan.se. Med
ansökan ska du även bifoga ett läkarutlåtande
om sjukdomen eller funktionsnedsättningen.
Söker du ersättning för merkostnader ska du
beskriva vilka de kostnaderna är.
Det kan vara svårt att beskriva hur mycket
arbete du lägger ner på att vårda ditt barn
och att räkna ut vilka extra kostnader du har.
Känner du dig osäker på hur du ska fylla i
blanketten kan vi hjälpa dig med det. Men kom
ihåg att vårdbidrag kan beviljas tidigast från
den månad du lämnar in ansökan.

Hur gör jag om jag vill dela vårdbidraget
med den andra föräldern?
Du kan dela vårdbidraget med den andra föräld
ern. Ni kan dela på vårdbidraget om ni

•
•
•

har gemensam vårdnad om barnet
båda deltar i vården av barnet
båda begär att vårdbidraget ska delas.

Om ni vill dela på vårdbidraget ska ni skicka
in blankett FK3072 Ansökan – delat vårdbidrag vid
gemensam vårdnad om barn till Försäkringskassan.

Utbetalning
Vårdbidraget betalas ut den 18 eller 19 i
varje månad.

År 2015 ger det de här beloppen:
Merkostnader
per år, kronor
8 010-16 019
16 020–23 584

Belopp som är
skattefritt
per år, kronor

Belopp som är
skattefritt per
månad, kronor

8 010

668

16 020

1 335

23 585-30 704

23 585

1 965

30 705 eller mer

30 705

2 559

Merkostnader utöver vårdbidraget

Om tillsyns- och vårdbehovet för ett barn är
så stort att du får ett helt vårdbidrag och du
dessutom har merkostnader på minst 18 procent
av prisbasbeloppet (vilket 2015 är 8 010 kronor
om året) kan du få ersättning för merkostnader
utöver ett helt vårdbidrag.

Vårdbidrag för enbart merkostnader
Du kan också få vårdbidrag för enbart merkost
nader. Det gäller om du har merkostnader på
antingen minst 36 eller 62,5 procent av prisbas
beloppet. År 2015 ger det de här beloppen:
Merkostnader per
år, kronor

Ersättning per
år, kronor

Ersättning per
månad, kronor

16 020-27 812

16 020

1 335

27 813 eller mer

27 813

2 318

Vad är merkostnader och hur
ersätts jag för dem?

Mer om vårdbidrag

Merkostnader kan till exempel vara kostnader
för hälsa, vård, tvätt och slitage av kläder. Det
kan också vara utgifter för hjälpmedel, särskild
mat eller resor av olika slag.

Om ditt barn tillfälligt vårdas på sjukhus eller
annan institution får du behålla vårdbidraget
i sex månader. Du kan också få behålla vård
bidraget i ytterligare sex månader om ditt barn
är svårt sjukt. Det krävs då att du är närvarande
på sjukhuset eller institutionen regelbundet och
ofta. Du ska kunna styrka det med ett läkar
intyg.

Du fyller själv i vilka merkostnader du har när
du ansöker om vårdbidrag. Vi bedömer sedan
vilka kostnader som räknas som merkostnader
och det står sedan på ditt beslut.
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Om du har merkostnader som beror på b
 arnets
funktionsnedsättning och kostnaderna är
8 010 kronor eller mer per år, får du en del av
vårdbidraget skattefritt. Resterande del av vård
bidraget är skattepliktigt.
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Om barnet vårdas på sjukhus
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Om ditt barn bara bor hemma ibland

Om barnet avlider

Elevhem och specialskola

Om ditt barn avlider kan du få behålla en del av
vårdbidraget i högst åtta månader efter döds
fallet.

Bor ditt barn på elevhem vid statlig specialskola,
eller till exempel ett riksgymnasium, kan du få
löpande vårdbidrag grundat på den tid ditt barn
tillbringar i hemmet.
Sjukhus eller institution

Om ditt barn vårdas på sjukhus eller annan
institution kan du få ferievårdsbidrag för de
dagar som barnet bor hemma hos dig. För att
du ska få ferievårdbidrag måste barnet vara
hemma minst
• 10 dagar under ett kvartal. Dagarna behöver
inte vara i följd
eller
• 10 dagar i följd vid ett kvartalsskifte.
Ferievårdbidraget per dag är en trettiondel
(1/30) av månadsbeloppet.

Vårduppehåll
Om du tillfälligt inte kan vårda ditt barn (till
exempel på grund av sjukdom), kan du ändå
få behålla vårdbidraget i sex månader. Tiden
förlängs med ytterligare sex månader om det
finns särskilda skäl.

Om du har bostadstillägg eller
bostadsbidrag
Om du har bostadstillägg eller bostadsbidrag
och får vårdbidrag kan det bli så att du får
mindre eller inga pengar alls i bostadstillägg
eller bostadsbidrag. Det beror på att vårdbidrag
räknas som en skattepliktig inkomst. Eftersom
både bostadstillägg och bostadsbidrag baseras
på din skattepliktiga inkomst kan din inkomst
bli så hög att din ersättning i bostadstillägg
eller bostadsbidrag sänks.

Vårdbidrag och tillfällig föräldra
penning
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Om du får vårdbidrag kan du inte samtidigt få
tillfällig föräldrapenning för samma vård- och
tillsynsbehov som du får vårdbidrag för.
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Om du inte är nöjd med beslutet
Om du anser att beslutet är felaktigt kan
Försäkringskassan pröva ärendet igen. Skriv i
så fall till Försäkringskassan och begär ompröv
ning. Information om hur du gör finns i besluts
brevet.
Om Försäkringskassan vid omprövningen kom
mer fram till att inte ändra beslutet kan du
överklaga till förvaltningsrätten. Information
om hur man överklagar finns i omprövnings
beslutet.

Anmäl alltid förändringar
Du måste anmäla alla förändringar av ditt barns
behov av vård och tillsyn eller dina kostnader
eller andra omständigheter som kan påverka
din rätt till vårdbidrag. Anmäl förändringen
till Försäkringskassan så snart som möjligt
men senast 14 dagar efter att du har fått reda
på förändringen. Om du tagit emot för mycket
pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem
till Försäkringskassan.

Mer information
Faktablad är inte lagtext i ämnet. För mer
information, läs broschyren
• Om du har en funktionsnedsättning
Du hittar allt informationsmaterial hos
Försäkringskassan och på vår webbplats
www.forsakringskassan.se.
På vår webbplats kan du också enkelt och
snabbt sköta en del ärenden med hjälp av våra
självbetjäningstjänster.
På vår telefon för självbetjäning 020-524 524
kan du beställa intyg, blanketter och broschyrer.
Du kan också göra vissa anmälningar.
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Frågor?
Har du frågor kan du ringa direkt till vårt
Kundcenter 0771-524 524 och till nationell
förmedlingstjänst för texttelefoner 90 160.

Försäkringskassan kontrollerar
Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter
som du lämnar. Det kan gälla inkomst, frånvaro
från arbete, civilstånd eller var du bor. Vi har
informationsutbyte med andra myndigheter
och samkör våra register med uppgifter från
bland andra CSN, arbetslöshetskassorna och
Skatteverket.
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Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller
låta bli att anmäla förändringar som kan
påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt.
Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta
bidragsbrott.
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