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Sjundeå kommun / Tjänster inom småbarnspedagogik  

Småbarnspedagogikens servicesedel i Sjundeå komun fr.o.m. 1.1.2019  

Servicesedeln har tagits i bruk i kommunen fr.o.m. 1.1.2019 och den berör småbarnspedagogik 
inom privat dagvård, privat familjedagvård samt inom privat gruppfamiljedagvård både i 
kommunen och utanför kommungränserna.  
 Ett barn som beviljas en servicesedel kan inte samtidigt vara i kommunal småbarnspedagogik, få 
hemvårdsstöd (under 3 år) eller privatvårdsstöd.  
 
Småbarnspedagogikens servicesedel hos privata serviceproducenter är ett alternativ sätt vid sidan 
om kommunal småbarnspedagogik.  

Sjundeå kommun deltar i den privata småbarnspedagogikens kostnader genom att bevilja familjen 
en servicesedel. Servicesedeln kan beviljas för ett barn som är berättigad till småbarnspedagogik. I 
Sjundeå kommun beviljas servicesedeln högst till utgången av juli (31.7) det år som barnet övergår 
till förskoleundervisningen.  

Enligt servicesedelssystemet ska klienterna fortsättningsvis ansöka om en plats i 

småbarnspedagogiken direkt av den privata producenten samt försäkra sig om att det fiss lediga 

platser i enheten.   

Familjen kan ansöka om en servicesedel och småbarnspedagogikplats för barnet endast vid de 

enheter som Sjundeå kommun har godkänt som privata servicesedelproducenter. 

Småbarnspedagogikens servicesedel är barnspecifik. Klienten har inte rätt att kräva en 
servicesedel, utan kommunen beslutar om ett lämpligt sätt att ordna den service som klienten har 
behov av. Klienten har rätt att avböja en servicesedel som erbjudits honom/henne och då ska 
kommunen hänvisa honom/henne till småbarnspedagogik ordnad på annat sätt.  

Servicesedelns värde fastställs enligt barnets ålder, vårdtiden och familjens inkomster. Familjen 
ska betala skillnaden mellan servicesedelns värde och den avgift som serviceproducenten uppbär 
för servicen. 

Hur ska familjen ansöka om servicesedel för privat småbarnspedagogiska verksamhet? 

1. Utredande av alternativen för småbarnspedagogik 
Klienterna kan bekanta sig med servicesedelproducenterna på Sjundeå kommuns 
webbplats. Producenter finns både i Sjundeå kommun och utanför kommungränserna. På 
kommunens webbplats publiceras de producenter som har godkänts som 
servicesedelproducenter vid sidan om Sjundeå kommuns kommunala småbarnspedagogik. 
Efter att en lämplig småbarnspedagogikplats hittats tar familjen kontakt med producenten 
och kontrollerar vårdplatsläget. 
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Sjundeå – Nyckeln till lyckan! 

2. Ansökan om servicesedel från kommunen  

Vid ansökan om servicesedel ska observeras:  

- Man ska ansöka om servicesedeln senast fyra (4) månader innan behovet av 
småbarnspedagogik med ansökan om servicesedel. 

- Om behovet av småbarnspedagogik beror på oväntad eller plötslig sysselsättning eller 
studier, är den kortaste arrangeringstiden två veckor.  

- Ansökan om servicesedel ska ändå lämnas in senast under den kalendermånaden som 
kundförhållandet till serviceproducenten börjar. 

- Man kan inte ansöka om en servicesedel retroaktivt. 
- Servicesedel beviljas för en vårdrelation som varar minst en (1) månad.  

Om en lämpligt plats hittats och producenten har godkänts av Sjundeå kommun som 
servicesedelproducent, ansöker familjen om servicesedel av kommunen med den för det avsedda 
ansökningsblanketten. Servicesedlar beviljas endast till de småbarnspedagogiska 
verksamhetsenheter som Sjundeå kommun godkänt. 

Familjen lämnar in en utskriven, ifylld och undertecknad ansökan till kommunens bildningskansli 
(kommunhuset, Parkstigen 1). Markera kuvertet med ”servicesedel”.  

3. Beslut om servicesedel av kommunen (beslut 1) 

Det skriftliga beslutet om beviljandet av servicesedel skickas från kommunen både till familjen och 
till serviceproducenten per post. I kommunens är det chefen för småbarnsfostran som gör beslutet 
om servicesedel. Servicesedeln är barnspecifik. En klient som har ett gällande servicesedelbeslut, 
är inte berättigad till kommunal småbarnspedagogik. 

4. Serviceavtal: familjen och servicesedelproducenten 
Efter att familjen fått beslutet om servicesedeln ingår den ett avtal om vården av barnet 
med servicesedelproducenten. Serviceproducenten lämnar i det barnspecifika 
serviceavtalet/ett sammandrag av den till bildningskansliet (Parkstigen 1) innan 
småbarnspedagogiken inleds eller genast under de första vårddagarna. Markera kuvertet 
med ”serviceavtal”. Serviceavtalet kan också skickas till varhaiskasvatus@siuntio.fi 

5. Beslut om servicesedelns värde (beslut 2)  

Småbarnspedagogikens servicesedel är inkomstrelaterad. Det innebär att familjens inkomster 
inverkar på servicesedelns storlek och på den egna avgiftsandelen. Servicesedelns värde fastställs 
enligt barnets ålder, familjens storlek, familjens bruttoinkomster samt enligt det servicebehov 
/den vårdtid (timmer per vecka) som man kommit överens om i serviceavtalet mellan familjen och 
producenten. För fastställande och justerande av värdet på servicesedeln iakttas samma 
instruktioner som för klientavgifter för Sjundeås kommunala småbarnspedagogik. Den 
syskonrabatt som tillämpas inom kommunal småbarnspedagogik gäller också servicesedeln. 
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Syskonrabatt berör ändå inte familjer, i vilka det andra syskonet är i småbarnspedagogik med 
privatvårdsstöd. 
 
Inkomstuppgifterna behöver inte lämnas in om familjen i sin ansökan skriftligt har meddelat att de 
godkänner det minsta värdet på servicesedeln (dvs. godkänner den högsta klientavgiften). För 
fastställandet av servicesedelns värde ska familjen lämna in sina inkomstuppgifter till 
bildningskansliet senast den 15:e den månad som småbarnspedagogiken inleds. För meddelandet 
av inkomsterna används samma blankett som vid fastställandet av den kommunala klientavgiften. 
Om familjen godkänner den högsta klientavgiften (289 €/barn), behöver 
inkomstuppgifterna/dokumenten inte lämnas in.  
 
Klientavgiften hos de privata serviceproducenterna är samma som i den kommunala 
småbarnspedagogiken, dvs. högst 289 €/månad/barn när vårdtiden är minst 35 timmar i veckan. 

Obs! Familjen ska meddela om ändringar som påverkar servicesedelns värde. 

När serviceavtalet/dess bilaga samt vårdnadshavarnas behövliga inkomstuppgifter har lämnats in 
till bildningskansliet, beräknas servicesedelns värde (i euro) och informationen skickas till familjen 
per post. Ett skriftligt meddelande om servicesedelns värde utan vårdnadshavarnas 
inkomstuppgifter skickas också till producenten. Vårdnadshavarna och producenten kommer 
sinsemellan överens om klientavgiften och om saker som hänför sig till betalandet av den. 

Det är chefen för småbarnsfostran som i kommunen gör beslutet om servicesedelns värde.  

Utbetalningen av servicesedeln börjar från den dag som barnet verkligen börjar i 
småbarnspedagogiken. Barnet börjar i småbarnspedagogiken enligt familjens behov, och barnets 
första verkliga dag i småbarnspedagogik är den dag då barnet är i småbarnspedagogik utan 
vårdnadshavare och på personalens ansvar. För besöksdagar/-perioder betalas ingen servicesedel. 

6. Att börja i småbarnspedagogiken 

Barnet börjar i småbarnspedagogiken enligt överenskommelse. 


