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tuation ändras, inga bidrag delas ut per 
automatik!

Så här fixar du franskt 
barnbidrag 

Alla familjer i Frankrike, som har 
två eller fler barn, har rätt till 
barnbidrag.

Men bidraget är inkomstbase-
rat och man måste själv anmäla 
när man fött eller adopterat ett 
barn.

I Frankrike är det La Caisse d’alloca-
tions familiales – CAF som sköter 
och betalar ut barnbidrag, alloca-

tions familiales, men även andra bidrag 
som syftar till att förbättra familjers bo-
endesituation. Bidraget är inkomstbase-
rat och bygger på att den som är i behov 
av bidrag själv skriver in sig och uppda-
terar sina uppgifter så snart familjesitu-
ationen ändras. Annars står man utan 
bidrag. 

Inkomstbaserat
Villkoret för att kunna få detta barn-
bidrag är att man har minst två barn 
under 20 år i sin vårdnad. Hur stort 
bidraget blir beror på hur många barn 
man har och vilken inkomstgrupp man 
tillhör. Beräkningen utgår ifrån in-
komstdeklarationen två år innan. För 
bidrag år 2021 tittar man alltså på de-
klarerad inkomst 2019. 

För två barn får man totalt drygt 130 
euro i månaden om hushållet tillhör 
inkomstgrupp 1, upp till 69 933 euro, 
65 euro för inkomstgrupp 2, upp till 93 
212 euro, och 33 euro för inkomstgrupp 
3, över 93 212 euro. Ersättningen ökar 
för varje ytterligare barn. När något av 
barnen fyllt 14 år, tillkommer ett extra-
bidrag. 

Upp till 20 år & vårdnad 
för minst två barn
Barnbidrag delas ut från och med mån-
aden som följer det andra barnets födsel 
eller ankomst till familjen och ökar vid 
tredje, fjärde och så vidare. Det beta-
las ut så länge man har vårdnaden för 
två eller fler barn. När ett barn fyllt 20 
år finns i vissa fall möjlighet till särskilt 
bidrag om man har fortsatt vårdnad 
över både 20-åringen och ytterligare två 
barn. 

Med vårdnad menas 
att man faktiskt och 
permanent säker-
ställer barnets eko-
nomiska underhåll, 
mat, boende, kläder, 
samt ansvarar för 
barnets utbildning 
och välmående. 

Så söker du barn-
bidrag
Första steget är att 
skriva in sig hos 
CAF, vilket man gör 
på ett särskilt formu-
lär - cerfa 11423*06 
-Déclaration de 
situation pour les 
prestations famili-
ales et les aides au 
logement, där man 
redogör för sin situa-
tion. Den som redan 
är inskriven i CAF 
behöver därefter inte 
särskilt ansöka om 
barnbidrag. Dock 
måste man anmäla ändrad situation, till 
exempel när familjen får ett nytt barn, 
vid byte av jobb eller skilsmässa. Tänk 
på att alltid informera CAF när din si-

Alla familjer i Frankrike, som har två eller fler barn, har rätt  
till barnbidrag. Men bidraget är inkomstbaserat. Och tänk på att du 

själv måste anmäla till “La Caisse d’allocations familiales”  
att du har fött eller adopterat ett barn.

Kansliet 
rivierafamily@rivieraklubben.com

Andra former av barnbidrag 
ofta med inkomsttak som även gäller familjer med endast ett barn 

• Födelsebidrag ca 900 euro - prime à la naissance - eller adoptionsbidrag 
1900 euro - prime à l’adoption, betalas ut som engångssumma.
• Månadsbidrag - allocation de base upp till barnet har fyllt tre år; adopte-
rat barn upp till 20 år.
• Skolbidrag - Allocation de rentrée scolaire, för att täcka kostnader för 
skolmaterial vid varje skolstart för barn mellan 6–18 år.
• Kompletterande bidrag för barnomsorg, hos dagmamma eller på 
”mikrodagis” upp till barnet fyllt 6 år - Complement de libre choix du mode 
de garde.
• Bidrag för utbildning av handikappat barn - Allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé - ej inkomstbaserat.
• Kompletterande barnbidrag - Complément familial - för familjer med 
fler än tre barn.
• Delat barnbidrag, vid delad vårdnad kan man ansöka om delat bidrag 
på déclaration des enfants en résidence alternée.
Läs mer om de olika familje- eller barnbidragen på www.caf.fr  
och på Rivieraklubbens hemsida under rutan Riviera Family. 
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