Pdf-instruktion

Töm blanketten

FÖRFRÅGAN OM STÖD FÖR
HEMVÅRD AV BARN
Vänligen observera att Er ansökan kan behandlas först när kassan
har fått informationen.

SÖKANDE
Namn

Personbeteckning

1 ERHÅLLNING ELLER ANSÖKNING
Vår familj erhåller stöd för hemvård av barn
Nej
Ja
Vår familj har ansökt/ämnar ansöka om stöd för hemvård av barn
Nej

Ja, från och med:

/

/ 20

Ifall Ni svarade ja på någondera av frågorna ovan, fyll i blankettens del 2.

2 BETALNING (Arbetslöshetskassan bör meddelas omedelbart ifall omständigheterna förändras t.ex. om maken börjar deltidsarbeta,
studier e.d.)
Stödet för hemvård av barn betalas åt
Mig själv
Min make/maka, som sköter barnet hemma och inte erhåller annat stöd
Min make/maka, som studerar
Min make/maka, som arbetar deltid/heltid eller idkar företagsverksamhet/jordbruk
Min make/maka, som är arbetslös och erhåller arbetslöshetsförmån från Fpa eller en kassa
Min make/maka, som sköter barnen hemma och erhåller följande förmån:

DATUM OCH UNDERSKRIFT
Datum

Underskrift

HUR STÖD FÖR HEMVÅRD AV BARN INVERKAR PÅ ARBETSLÖSHETSDAGPENNINGEN
Hemvårdsstödet minskar den arbetslöses arbetslöshetsdagpenning med hela stödbeloppet om denne eller dennes make erhåller stödet
(lagen om utkomstskydd för arbetslösa 4 kap. 8 §). Ifall båda makarna är arbetslösa avdras stödet från den makes arbetslöshetsdagpenning
som får stödet.
Enligt lagen avdras inte hemvårdsstöd som maken erhåller, om maken själv sköter barnet och inte erhåller lön eller annan förmån.
Hemvårdsstöd som maken erhåller avdras inte heller om maken själv sköter barnet och samtidigt får moderskaps-, särskild moderskaps-,
faderskaps- eller föräldrapenning. Om maken som får stödet arbetar eller är frånvarande från arbetsmarknaden på grund av någon annan
orsak än barnets hemvård, avdras hemvårdsstödet från den arbetslösa makens arbetslöshetsdagpenning.
En del kommuner betalar kommuntillägg till hemvårdsstödet. Kommuntillägget minskar inte på arbetslöshetsdagpenningen. Stöd för privat
vård av barn som betalas direkt till vårdproducenten minskar inte heller på arbetslöshetsdagpenningen.
Vänligen kom ihåg att meddela arbetslöshetskassan om Ni/Er make ansöker om stöd för hemvård av barn retroaktivt eller om det sker
förändringar i Er familjs omständigheter (t.ex. Er make börjar deltidsarbeta eller studera e.d.).
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