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Yttrande om utkast till landskapslag om barnomsorg och grundskola (dnr 

2019/3102) 

 

Landskapsregeringen har den 17.4.2019 meddelat att man ger Kumlinge kommun 

möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ny landskapslag om barnomsorg och 

grundskola ”under pågående beredning”. Eftersom förslaget är under ”pågående 

beredning” är detta yttrande inget slutgiltigt utlåtande över lagförslaget utan bör 

betraktas som konstruktiva förbättringsförslag för vidare beredning. Kumlinge kommun 

utgår från att det slutgiltiga lagförslaget kommer på remiss innan det överlämnas till 

lagtinget. 

 

 

 

Allmänna kommentarer 

Kumlinge kommun välkomnar en uppdatering av lagstiftningen på området. Många av de 

föreslagna ändringarna är positiva för verksamhetens kvalitet. Dock noterar kommunen 

att det saknas förslag på kompletterande landskapsandelslagstiftning samt förslag på 

tillhörande förordningar. Detta måste åtgärdas innan lagförslaget kan lämnas till 

lagtinget. Landskapsregeringen uppmärksammas på att även om landskapsandels-

systemet utökas innebär förslagen som helhet en nettokostnad för kommunerna 

eftersom landskapsandelar aldrig ersätter kostnader till mer än ca 20%. Om lagens 

förslag och landskapsandelsändring genomförs ökar alltså ändå kommunernas kostnad 

med minst 80% av den faktiska kostnadsökningen. Detta bör landskapsregering och 

lagting vara medvetna om så att man är medveten om att man bidrar till att öka det 

kommunala skattetrycket.  

 

Detaljerade synpunkter 

 

Hemspråk 

Det är självklart att undervisningsspråket på Åland skall vara svenska. Detta hindrar inte 

att man utöver vanlig undervisning även undervisar i elevens hemspråk. Det föreslås i 

lagförslaget att kommunen ”kan” ordna hemspråksundervisning. Att skriva ”kan” bidrar 

till att skapa ojämlikhet. Dels kan olika kommuner göra olika och dels kan en kommun 

göra skillnad mellan språk inom sin egen verksamhet. Det är kanske så att landskaps-

regeringen av språkpolitiska skäl inte vill skriva ”ska”. Man bör av jämlikhetsskäl ändå 

undvika ”kan”. Antingen ”ska” kommunen ordna hemspråksundervisning eller så bör 

stycket utgå. Forskning stödjer att skolresultat ökar om man undervisas i hemspråk (se 

bl.a.  Flerspråkighet – en forskningsöversikt, Vetenskapsrådet1) så om Åland har elevens 

bästa för ögonen bör hemspråksundervisning göras obligatoriskt i alla språk och 

undervisningen finansieras fullt ut av landskapsregeringen (likt träningsundervisningen).  

 

Livsåskådning 

Under barnomsorg anges att föräldrarnas livsåskådning ”ska” beaktas i planering av 

verksamheten. Innebär detta ex. att man inte mot föräldrars livsåskådning får diskutera 

naturvetenskaplig syn på livets uppkomst? Får man planera könsblandade simdagar? Det 

bör också vara tillåtet att använda t.ex. en kyrka som avslutningslokal såvida det inte är 

fråga om regelrätt gudstjänst. 
                                                           
1 https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf 

 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf
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Fritidsverksamhetens finansiering 

Då fritidsverksamhet berör barn i årskurs 1-2 bör landskapsandelssystemet göras om så 

att sociala andelar för barn i ålder 7-8 år tillfaller primärkommun, inte 

socialvårdsområdet. Detta har Kumlinge påtalat flertalet gånger. 

 

Taxa för privat barnomsorg 

Under 36 § punkt b) anges att stödet för privat ordnare av barnomsorg för barn under 3 

år är 175% av kommunens kostnad för motsvarande verksamhet. Antingen måste 

procenten ändras till 90% (likt punkt a) eller så måste begreppet ”motsvarande 

kommunal verksamhet” bytas mot ”kommunens kostnad i snitt för barnomsorgsplats”. 

Annars kan en privat ordnare kräva 175% av vad kommunen betalat för en plats för ett 

barn under 3 år. 

 

Utbildning för andra än läropliktiga 

8 kapitlet inför en ofinansierad skyldighet för kommunerna att ordna grundskole-

utbildning för vuxna som saknar sådan utbildning. Utan finansiering innebär detta en 

fullständigt orimlig börda på kommunerna. Dessutom riskerar bestämmelsen bli en 

hämsko på kommunernas beredvillighet till flyktingmottagning.  

 

Vem ska man ordna verksamhet för? 

För både barnomsorg och skola föreslås en skyldighet att ordna verksamhet även då 

barn och vårdnadshavare ej är skrivna i kommunen. Hur ska detta finansieras? Här krävs 

både ”vanlig” landskapsandel men även att landskapsregeringen betalar den inter-

kommunala ersättningen om elevens hemkommun inte gör det (hemkommunen kan ju 

t.ex. vara i ett icke-europeiskt land). 

 

Fritidsverksamhet 

Enligt förslaget ordnas fritidsverksamhet endast under skoldagar. En ”normal” 

förvärvsarbetare har ca 30 dagars semester. För en familj med två vuxna innebär detta 

att det är nästan omöjligt att täcka alla skollov med semester. För den som är ensam 

med barn är det helt omöjligt och riskerar leda till att små barn spenderar halva 

sommarlovet ensamma hemma. Kumlinge kommun anser att det vore mer socialt rättvist 

att kommunerna görs skyldiga att ordna fritidsverksamhet även på icke skoldagar då 

vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar på heltid. 

 

Alternativa grundskolor 

Stödet för alternativa grundskolor är inte seriöst. Om lagstiftaren vill möjliggöra 

alternativa huvudmän måste man ge en ersättning som möjliggör verksamhet. I förslaget 

är stödet ”landskapsandel” vilket i praktiken är ca 20% av nettodriftskostnaden. Vilken 

skola kan drivas med 20% finansiering? 

 

Tillsynsmyndigheter 

I lagen stadgas en tillsynsmyndighet för barnomsorg och en annan för skola. Rimligen 

bör allt ligga under samma tillsynsmyndighet om det är samma typ av verksamhet och 

samma lag som reglerar den. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen i Kumlinge kommun, 20.5.2019 

 

 

 

Christian Dreyer 


