
Socialnämnden i Kökar den 22.05 2019 

 

§ 48 Utkast till landskapslag om barnomsorg och grundskola  
 Inom Utbildnings- och kulturavdelningen bereds ett förslag till ny lagstiftning om barnomsorg och 

grundskola. 
 Utbildnings- och kulturavdelningen ger kommunerna möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till 

ny landskapslag om barnomsorg och grundskola under pågående beredning senast 15 maj. Utkastet 
hittas under länken: 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser. 
Utkastet utgår från barnkonventionens stadganden om barnets bästa.  
Huvudsakligt innehåll 

 Inom landskapsregeringen bereds ett förslag till lagstiftning om kommunal utbildningsverksamhet. 
Landskapsregeringen föreslår en gemensam kommunal utbildningsförvaltning för 
verksamhetsformerna barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. 
I grunden är målsättningen inte att ändra innehållet i verksamheten eller förutsättningarna i 
barnomsorgen eller grundskolan i sak. Dock föreslås ändringar och klargöranden i vissa delar. 
Målsättningen är att skapa goda förutsättningar till att se barnets mognad och utveckling som en 
helhet och överbrygga onödiga avbrott i den kontinuerliga linje som social utveckling och lärande 
bör vara. En administrativt sammanhållen verksamhet ska stödja samsyn bland pedagogerna. 
Samverkan mellan skolan och barnomsorgen underlättas såväl pedagogiskt, administrativt och 
praktiskt. För det enskilda barnet möjliggör en sådan organisation att det är enklare att ge barnet 
utmaning på rätt mognadsnivå. Förslaget bedöms ha vissa ekonomiska följder för kommunerna som 
i någon mån kompenseras inom landskapsandelssystemet. En sammanflätning av verksamheter och 
samordning av administration kan medföra ett ökat samutnyttjande av personalresursen 
  

 Barnomsorg Paragrafer i nuvarande lag som ska ändras i sak: − Avgiftsfri förundervisning införs i 
enlighet med parlamentariska gruppens slutsats. − Rutinen för kommunens fastställelse av 
barnomsorgs avgifterna förenklas samtidigt som förutsägbarheten för vårdnadshavarna bibehålls. − 
Ledningsfunktionen för barnomsorgen i kommunen stärks med en barnomsorgs direktör parallellt 
med skoldirektören. Dessa ska gemensamt ansvara för de övergripande kommunala lednings 
uppgifterna inom förvaltningen så som pedagogiskt ledarskap, budgetfrågor, fortbildning och 
utveckling. Kommunen kan samordna dessa båda funktioner genom att tillsätta en gemensam 
utbildningsdirektör för verksamhetsformerna. − Tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning 
säkerställs i barnomsorgens utrymmen. − Rätt till tillfällig barnomsorg regleras, kommunens 
skyldigheter. − Krav på privat barnomsorg utan samhällsstöd införs. − Rätt till barn- och 
elevhälsans kurators- och psykologtjänster införs för barn i barnomsorgen. − Tjänstebenämningar 
inom barnomsorgen förnyas. 

 I första hand avser reformen förenkla och utveckla samverkan mellan verksamhetsområdena 
barnomsorg och skola. Trots att styrdokumenten för både skola och barnomsorg kräver ett 
samarbete mellan dessa, finns fortfarande såväl “administrativa diken” och mer vardagliga 
slentrianmässiga förbiseenden av möjligheter till samverkan. Med gemensam huvudman blir det 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser


naturligt att i såväl praktiska arrangemang som i mer övergripande utvecklingsarbete verka för en 
“obruten linje” mellan det som nu är barnomsorg respektive skola. En gemensam huvudman 
möjliggör bättre kontinuitet för t ex barn - och elevhälsopersonal där nu de olika 
huvudmannaskapen, t ex vad gäller elevvården, utgör olika typer av hinder för verksamheten. 
Samsynen stärks och likheterna i det omsorgsmässiga och pedagogiska uppdraget mellan stadierna 
tydliggörs. 
Se bilaga 1. 
  

Förslag:  

I första hand avser reformen förenkla och utveckla samverkan mellan verksamhetsområdena 
barnomsorg och skola. De direkta fördelarna är att en gemensam organisation gynnar en 
smidig övergång för det enskilda barnet mellan barnomsorg och skola. 

Barnens situation skulle bli mera likvärdig mellan distrikten i samband med skolstart. 
Förslaget om gemensam huvudman gynnar möjligheten till en flexibel skolstart.   

 

Beslut: 

Beslut enligt förslag med tillägg att det känns oklart ännu hur kostnadsstrukturen blir och 
vilka konsekvenser det förorsakar kommunen vad gäller den ekonomiska situationen. 
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