Barnbidrag och
flerbarnstillägg
Barnbidrag betalas ut tills barnet fyller 16 år. Därefter får de barn som fortsätter i
grundskolan förlängt barnbidrag. F
 öräldrarna kan dela på barnbidraget. För barn
som bor utomlands längre tid än sex månader gäller speciella regler. Har du två
eller fler barn får du också flerbarnstillägg.

Vem får barnbidrag?
Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd till barnet
och föräldrarna. Har du ensam vårdnad får du
hela barnbidraget utbetalat. Är ni två föräldrar så
betalas barnbidraget ut på lite olika sätt beroende
på när barnet är fött.

Om barnet föddes före 1 mars 2014
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Om barnet föddes före 1 mars 2014 kan föräldrar
som har gemensam rättslig vårdnad om sitt barn
kan välja vem som ska få barnbidraget. Om ni inte
väljer betalas pengarna ut till mamman. Är b
 ägge
föräldrarna av samma kön betalas det ut till den
äldsta av föräldrarna.

Om barnet föddes 1 mars 2014
eller senare
Om barnet föddes 1 mars 2014 eller senare och ni är
gifta med gemensam vårdnad så delas barnbidraget
mellan er.
Halva barnbidraget betalas ut till den ena föräldern
och den andra halvan till den andra föräldern. Det
betyder 525 kronor var till vardera föräldern varje
månad. Delningen av bidraget sker automatiskt och
ni behöver inte göra något.
Om ni vill ändra så att hela bidraget går till den ena
föräldern ska ni anmäla det gemensamt till oss. Ni
kan anmäla ändring först efter att barnet har fötts.

Ni får automatiskt gemensam rättslig vårdnad
om ni är gifta med varandra när barnet föds. Är
ni inte gifta kan ni antingen anmäla gemensam
vårdnad till socialnämnden i samband med fader
skapsbekräftelsen, eller till Skatteverket vid ett
senare tillfälle.

Om ni är ogifta men har gemensam vårdnad så
betalas halva barnbidraget ut till den ena föräldern
och den andra halvan till den andra föräldern. Det
betyder 525 kronor var till vardera föräldern varje
månad. Delningen av bidraget sker automatiskt.
Ni behöver inte ta kontakt med oss.

Barn som bor i Sverige har rätt till barnbidrag.
Det betalas ut från och med månaden efter b
 arnets
födelse, eller senare till exempel om b
 arnet flyttar
till Sverige. Barnbidraget är skattefritt och betalas
ut till och med det k
 vartal då barnet fyller 16 år.
Du får det senast den 20:e varje månad.

Om ni vill ändra så att hela bidraget går till den ena
föräldern ska ni anmäla det gemensamt till oss. Ni
kan anmäla ändring först efter att barnet har fött.
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Tänk på att det kan ta några månader efter att
barnet fötts innan faderskapet eller föräldraskapet
registrerats hos kommunen och Skatteverket. Tills
vi fått in uppgifter om faderskap eller föräldraskap
från Skatteverket kommer barnbidraget att betalas
ut till mamman.

Vem får flerbarnstillägg?
Flerbarnstillägg betalas automatiskt ut om du får
barnbidrag för minst två barn. Du kan också få fler
barnstillägg för barn som har fyllt 16 år fram till och
med juni det år barnet fyller 20 år.
Han eller hon ska

•• bo kvar hos föräldern
•• studera heltid på gymnasiet, grundskola eller
särskola

•• vara ogift.
Gör anmälan på blanketten Flerbarnstillägg som
finns på vår webbplats www.forsakringskassan.se.

Hur mycket får man i bidrag?
Barnbidraget är 1 050 kronor per barn. Hur stort
flerbarnstillägget blir beror på hur många barn du
får barnbidrag för.

Om ditt barn däremot går kvar i grundskolan eller
i särskola betalar Försäkringskassan förlängt barn
bidrag från och med kvartalet efter 16-årsdagen.
Du behöver inte ansöka om förlängt barnbidrag.
Skolan är skyldig att lämna uppgifter om dessa elev
er. Undantaget är om ditt barn studerar utomlands,
se avsnittet Bo eller arbeta utomlands.

Anmäl om ni vill räkna
ihop era barn i familjen
Om ni är två föräldrar som bor ihop och har barn
från tidigare förhållanden som ni får barnbidrag
för, kan ni räkna ihop samtliga barn. Det gör att fler
barnstillägget kan bli högre. Men ni måste antingen
vara eller ha varit gifta med varandra, eller ha eller
ha haft ett gemensamt barn.

Barnbidrag och flerbarnstillägg per månad

Föräldrar som bor ihop, har gemensamma barn och
har valt olika mottagare av barnbidragen får inte
automatiskt flerbarnstillägg. De måste anmäla att
de vill räkna ihop barnen i familjen.

Antal
barn

Barnbidrag
kronor

Gör anmälan på blanketten Flerbarnstillägg som
finns på vår webbplats www.forsakringskassan.se.

1

1 050

–

1 050

2

2 100

150

2 250

3

3 150

730

3 880

4

4 200

1 740

5 940

5

5 250

2 990

8 240

6

6 300

4 240

10 540

Flerbarns
tillägg kronor

Summa
kronor

Vad händer
när barnet fyller 16 år?
Studiebidrag
Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal ditt
barn fyller 16 år. Om barnet därefter studerar på
gymnasiet betalar Centrala studiestödsnämnden
(CSN) studiebidrag. Ditt barn behöver inte ansöka
om bidraget utan det betalas ut automatiskt. Studie
bidraget kan delas på samma sätt som barnbidraget.
Läs mer på CSN:s webbplats www.csn.se.
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Förlängt barnbidrag
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I slutet av det här faktabladet hittar du exempel som
hjälper dig att räkna ut hur mycket bidrag du kan få.

Hur gör vi för att ändra vem
som får barnbidraget?
Om ni är överens om vem som ska få barnbidraget
ska ni använda blanketten FK 5180 Barnbidrag och
eventuellt flerbarnstillägg – föräldrarnas gemen
samma anmälan om mottagare. Båda föräldrarna
ska skriva under blanketten.
Är ni inte överens men du vill ändra på barnbidraget
ska du skicka in blanketten FK 5227 Barnbidrag
– En förälders anmälan om att vara mottagare av
barnbidrag.

Vad händer med flerbarnstillägget
om vi delar på barnbidraget?
Om barnbidraget delas mellan föräldrarna räknas
flerbarnstillägget ut på nytt. Föräldrar kan inte
välja vem som ska vara mottagare av flerbarns
tillägget. Flerbarnstillägget delas nämligen inte
automatiskt i två lika stora delar. Får en förälder 150

Försäkringskassan

kronor i flerbarnstillägg före delningen är det inte
säkert att föräldrarna får 75 kronor var efter del
ningen. Hur mycket varje förälder får beror i stället
på hur många barn som föräldern får helt eller delat
barnbidrag eller studiebidrag för.

Anmäl förändringar!

Även om barnbidraget eller studiebidraget bara
delas för ett barn, så räknas flerbarnstillägget ut
på nytt för alla barn. I slutet av det här faktabladet
hittar du tabeller och exempel som hjälper dig att
räkna ut hur mycket bidrag du får.

•• du, den andra föräldern eller barnet flyttar till

Bo eller arbeta utomlands
Anmäl om barnet vistas utomlands
Om ditt barn ska vistas utomlands längre än sex
månader ska du anmäla det till Försäkringskassan.
Då upphör nämligen rätten till barnbidrag redan
vid avresan från Sverige. Biståndsarbetare, stats
anställda, utlandsstuderande och deras familje
medlemmar kan dock få barnbidrag i vissa fall även
om vistelsen utomlands skulle vara längre än sex
månader. Barn över 16 år kan få förlängt barnbidrag
om de studerar utomlands på en skola med svenskt
statsbidrag som motsvarar svensk grundskola,
men du måste ansöka om det. Använd blanketten
Ansökan förlängt barnbidrag vid svensk utlandsskola.

Om du arbetar i annat EU/EES-land
Om du flyttar från Sverige för att arbeta i ett annat
EU/EES land gäller särskilda regler. I vissa länder
har du rätt till förmåner som motsvarar barn
bidraget. Meddela Försäkringskassan om du eller
den andra föräldern flyttar till, börjar arbeta i eller
får pension från annat EU/EES-land.

Mer om flerbarnstillägg
och delat barnbidrag

Det är viktigt att du meddelar Försäkringskassan
omedelbart om

•• du eller barnet ska bo utomlands mer än
sex månader

något annat EU/EES-land

•• du eller den andre föräldern börjar arbeta eller
få pension i något annat EU/EES-land.

•• vårdnaden av ditt barn ändras
•• du har barn över 16 år som avbryter sina studier
•• du har barn över 16 år som flyttar hemifrån
eller gifter sig

•• ni får flerbarnstillägg för att ni bor ihop och
flyttar isär

•• ni får delat barnbidrag och barnet börjar bo
hos bara en förälder.

Får du en ersättning som du inte har rätt till är
du normalt skyldig att betala tillbaka pengarna.
Det gäller även om det inte är ditt fel att du har fått
ersättningen

Mer information
Faktablad är inte lagtext i ämnet.
Du hittar allt informationsmaterial på
www.forsakringskassan.se. Där 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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Flerbarnstillägget för två barn är 150 kronor i
månaden. Ett barn ger då rätt till 75 kronor vid helt
barnbidrag och hälften så mycket, 37,50 kronor, vid
delat barnbidrag. Om du får delat barnbidrag för två
barn blir alltså flerbarnstillägget 2 x 37,50 kronor.
Får du delat barnbidrag för två barn och helt barn
bidrag för ett barn blir flerbarnstillägget 2 x 101
k ronor för barnen med delat barnbidrag och 201
kronor för barnet med helt barnbidrag.
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