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• Servicesedeln för småbarnspedagogik har tagits i bruk i Sjundeå kommun från 1.1.2019 

• En familj kan använda servicesedeln då den skaffar tjänsten från Sjundeå kommun eller utanför kommungränserna från 
en privat serviceproducent av småbarnspedagogik

• Servicesedeln likställs med sådan kommunal småbarnspedagogik som avses i 11a § i lagen om småbarnspedagogik. 
Kommunen har en skyldighet att ordna småbarnspedagogiska tjänster åt sina kommuninvånare. 

• Ett barn som beviljas en servicesedel kan inte samtidigt vara i kommunal småbarnspedagogik, få hemvårdsstöd (under 3 
år) eller privatvårdsstöd som betalas via FPA. 

• Sjundeå kommun övervakar och styr privata småbarnspedagogiska tjänster som befinner sig i Sjundeå kommun. 

• Kunden väljer serviceproducenten. Producenten ska vara godkänd för Sjundeå kommuns del som sedelproducent, före 
man kan bevilja familjen en servicesedel inom småbarnspedagogik. 

• I servicesedelssystemet ska klienterna ansöka om en plats i småbarnspedagogiken direkt av den privata producenten. 
Den privata serviceproducenten och kunden gör ett småbarnspedagogiskt serviceavtal. 

• Kommunen och serviceproducenten är inte i ett avtalsförhållande med varandra, men producenten ska följa 
servicesedelns direktiv för förfarande / regelboken.

• Serviceproducenten ska uppfylla både de lagstadgade och de av Sjundeå kommun uppställda villkoren 
(bildningsnämnden 16.5.2018). 
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Inkomstrelaterad servicesedel 
inom privat småbarnspedagogik
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Inkomstrelaterad servicesedel inom 
småbarnspedagogik

• Kundens inkomster påverkar storleken på servicesedeln

• Kommunen räknar kundens och familjens inkomster på 
basis av de inkomstuppgifter familjen anmälar

• Med storleken på servicesedelns värde fastställs ett 
minimi- och maximivärde enligt de grunder kommunen 
fastställt.

• Ju större inkomster, desto större är kundens självrisk

• Om kunden inte levererar inkomstuppgifter, bestäms 
servicesedeln så, att kunden betalar den högsta tillåtna 
kundavgiften för småbarnspedagogik
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Inkomstrelaterad servicesedel inom privat 
småbarnspedagogik

▪ Med servicesedeln stöder man familjer i att betala för småbarnspedagogiska tjänster som skaffas från en privat 
serviceproducent

▪ Sjundeå kommun deltar i kostnaderna för privat småbarnspedagogik genom att bevilja en servicesedel åt familjen. 
Stödet (servicesedeln) betalas dock direkt från kommunen till producenten. 

▪ Inom den privata småbarnspedagogiken i Sjundeå fastställs beloppet på den barnspecifika servicesedeln enligt barnets 
ålder, familjens storlek och bruttoinkomster samt utgående från det tjänstbehov/tiden för småbarnspedagogik som 
fastställts i serviceavtalet mellan familjen och serviceproducenten. 

▪ Den syskonrabatt som tillämpas inom kommunal dagvård gäller också servicesedeln. Syskonrabatten gäller därtill även 
familjer, i vilka det andra syskonet är i kommunal småbarnspedagogik. 

▪ Från kommunen skickas administrativa beslut som gäller servicedelen (tjänsteinnehavarbeslut = beviljad servicesedel). 

▪ Beslut om beviljad servicesedel till privat småbarnspedagogik fattas högst till slutet av juli (31.7) det år då barnet flyttas 
till förskoleundervisning i augusti. 

▪ Avgiftsfri förskoleundervisning (20 timmar i veckan) samt kompletterande småbarnspedagogik utöver 
förskoleundervisningstiden ordnas som en kommunal service. Detta betyder att man i Sjundeå inte har servicesedlar för 
privata serviceproducenter för kompletterande småbarnspedagogik. 

▪ Observera, att servicesedelns värde granskas på samma principer som kundavgiften för kommunal småbarnspedagogik. 

▪ Familjer är skyldiga att anmäla om ändringar som påverkar servicesedelns värde till kommunens bildningskansli 
(småbarnspedagogiska tjänster) 
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Förskoleundervisning som kommunal service i 
Sjundeå 

Sjundeå kommun ordnar som en 
kommunal tjänst avgiftsfri 
förskoleundervisning (20 h i veckan) 
samt kompletterande 
småbarnspedagogik för sjundeåbarn i 
förskoleålder före läroplikten börjar i 
Sjundeå kommun.  
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Småbarnspedagogikens servicesedlar  
Ökar valfriheten och möjligheter för familjer att välja småbarnspedagogik vid sidan om den kommunala 
småbarnspedagogiken 
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SAMARBETE

SJUNDEÅ KOMMUN 

FAMILJEN / KUNDEN 

PRIVAT 
SERVICEPRODUCENT 

INOM 
SMÅBARNSPEDAGOGIK

Kopia på 

serviceavtalet till 

kommunen

- Ansökan av sedel
- Vid behov leverans av inkomstuppgifter

- Besluten från kommunen
- Anmäla ändringar till kommunen

- Kartläggning av alternativ
- Granskning av de sedelproducenter kommunen 

godkänt
- Ansökan till daghemmet och sedelansökan till 

kommunen (4 mån. före)
- Familjen ska anmäla om ändringar som påverkar 

servicesedelns värde.

Handledning och rådgivning
Rätt att begränsa antalet sedlar
Skyldighet att erbjuda småbarnspedagogiksplats till kommuninvånare

Användaren av 
servicesedeln (familjen) har 
rätt att välja den av de  
kommunens godkända 
serviceproducenter som 
hen vill ha. 
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Servicesedeln är Sjundeå kommuns parallella sätt att vid 
sidan om kommunala småbarnspedagogiken ordna 
småbarnspedagogiska tjänster för barnfamiljer i Sjundeå. 

Servicesedeln är ett 
jämlikt sätt att ordna 
småbarnspedagogik 
ur alla barnfamiljers 
synvinkel.

För familjerna är 
kundavgiftens andel 
samma som i 
kommunal 
småbarnspedagogik. 

Familjen söker en småbarnspedagogikplats direkt från serviceproducenten 
och säkerställer situationen med lediga platser-

Dessutom ska familjen ansöka om servicesedeln från Sjundeå kommun.
Ansökningen sker elektroniskt via småbarnspedagogikens portal eAsiointi. 
Man loggar in genom suomi.fi identifiering med vårdnadshavarens 
nätbankskoder. 
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