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Töm blanketten

TJÄNSTEPRODUCENTENS FÖRBINDELSE
syskontillägg för stöd för privat vård
Sekretessbelagt (14 § i lagen om
klientens ställning och rättigheter inom socialvården)

ANVISNING
Esbo stad beviljar från 1.8.2021 syskontillägg för stöd för privat
vård högst 173 €/mån från det andra barnet i esbofamiljen, om fler
än ett barn i familjen är på ett daghem, i familjedagvård hemma
hos vårdaren eller på ett gruppfamiljedaghem som fungerar med
stöd för privat vård. Om familjen har barn både i kommunal
småbarnspedagogik och i småbarnspedagogik som ordnas med
stöd för privat vård betalas syskontillägg ifall fler än ett barn är i
privat småbarnspedagogik.
Om familjen har barn som är inom privat småbarnspedagogik hos
olika tjänsteproducenter betalas syskontillägget till småbarnspedagogikplatsen för syskonen till det yngsta barnet i familjen som
är inom småbarnspedagogik. För familjens yngsta barn som är i
privat småbarnspedagogik betalas inget syskontillägg.

Stödet söks av barnets vårdnadshavare och betalas till
tjänsteproducenten inom privat småbarnspedagogik. Förutsättningen
för att stödet betalas är att tjänsteproducenten med denna förbindelse
har förbundit sig till att med motsvarande summa minska den andel av
avgiften för småbarnspedagogik som tas ut av familjen.
Förbindelsen skickas till Bildningssektorns ekonomienhet, adress:
Esbo bildningssektor / Ekonomienheten / Syskontillägg, PB 30,
02070 Esbo stad
Syskontillägget beviljas retroaktivt för högst 6 månader (jfr FPA).
Beslutet om syskontillägg fattas för högst ett verksamhetsår (1.8–
31.7) i taget.

FÖRBINDELSE AV EN PRODUCENT AV PRIVAT SMÅBARNSPEDAGOGIK
Tjänsteproducentens namn (företag, förening e.d.)

förbinder sig till att med motsvarande summa som syskontillägget Esbo betalar (högst 173 €/mån) minska avgiften för småbarnspedagogik
som tas ut för barnen från det andra barnet i familjen, om fler än ett barn i familjen är i småbarnspedagogik som fungerar med stöd för privat
vård och som ordnas av tjänsteproducenten eller av en annan privat tjänsteproducent.

FÖRBINDELSEN GÄLLER
Förbindelsen gäller
tills vidare

Esbo stad 2.2018

Alla avgifter som tas ut för barnen i familjen ska antecknas i serviceavtalet mellan familjen och tjänsteproducenten. Barnets vårdnadshavare
ska bifoga en kopia av avtalet till ansökan om syskontillägg som ska skickas till Esbo stad.

PLATS, DATUM OCH TJÄNSTEPRODUCENTENS REPRESENTANTS UNDERSKRIFT
Plats och datum
Tjänsteproducentens representants underskrift, namnförtydligande och ställning i organisationen

Tjänsteproducentens prisförteckning över tjänsterna ska bifogas till förbindelsen. Dessutom ska prisförteckningen skickas årligen senast i
augusti i början av det nya verksamhetsåret till Bildningssektorns ekonomiavdelning till adressen ovan.
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