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LEMLANDS KOMMUN

LE/307/2019

Utlåtande över utkast till landskapslag om barnomsorg och grundskola

15 §:

SKN 8.5.2019

Bilaga 1/2/2019 Ålands LR Remiss 107 U2
Bilaga 2/2/2019 Utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola
Bilaga 3/2/2019 Synpunkter på utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola 

Landskapsregeringen har den 17.4.2019 skickat ut förslaget till ny Land-
skapslag  om barnomsorg  och  grundskola  på  remiss,  se  bilaga  2/2/2019.
Synpunkterna bör vara Ålands LR tillhanda senast den 21.5.2019. 

Skoldirektören har sammanställt synpunkter på utkast till Landskapslag om
barnomsorg och skola, se bilaga 3/2/2019.

Förslag: Skolnämnden omfattar synpunkterna på utkastet till Landskapslag om barn-
omsorg  och skola  och skickar  dem till  kommunstyrelsen  för  kännedom.
Kommunstyrelsen bör i sin vidare beredning noggrant beakta de kostnads-
ökningar lagförslaget medför. Det är mycket viktigt för grundskolans konti-
nuitet och förtroende att det finns en bred politisk överenskommelse kring
innehållet i den nya Landskapslagen för barnomsorg och grundskola. 

Beslut: Enligt förslag.

Socialchefen  har  av  den  10.5.2019,  inkommit  med  utlåtande  gällande
sociala  sektorns  synpunkter  gällande  förslaget  till  Landskapslag  om
barnomsorg och grundskola.

KST 126 § 
20.05.2019

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Lemlands kommun ger utlåtande över 
utkastet till landskapslag om barnomsorg och grundskola enligt det till 
beredningen bifogade förslaget.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
Lemlands  kommuns  utlåtande  över  utkastet  till  Landskapslag  om

126 §

20.05.2019
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________
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LEMLANDS KOMMUN

barnomsorg och grundskola bifogas protokollet. 
--------------
Bilaga:
Lemlands kommuns utlåtande angående Landskapslag om barnomsorg och
grundskola
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Lemlands kommun

Lemland den 20 maj .2019

Utlåtande angående Landskapslag om barnomsorg och grundskola

Utkastet till Landskapslag om barnomsorg och grundskola innehåller många nödvändiga och 
lovvärda satsningar men även förslag till förändringar inom kommunernas basverksamhet som är 
tveksamma med tanke på kommunernas ekonomi och huruvida det är den väg vi bör välja för att 
skapa det samhälle som vi i framtiden vill ha. Det nya lagförslaget är även starkt kopplat till 
revideringen av den allmänna delen i läroplanen för grundskolan i landskapet Åland, i vilken det 
finns ett stort behov av revideringar för att kunna skapa en läroplan som motsvarar tidens anda. 
Nedan följer en sammanställning av de mest centrala förändringarna i lagen:

Barnomsorg  

− Avgiftsfri förundervisning införs i enlighet med parlamentariska gruppens slutsats. 

− Rutinen för kommunens fastställelse av barnomsorgsavgifterna förenklas samtidigt som 
förutsägbarheten för vårdnadshavarna bibehålls. 

− Ledningsfunktionen för barnomsorgen i kommunen stärks med en barnomsorgsdirektör parallellt
med skoldirektören. Dessa ska gemensamt ansvara för de övergripande kommunala 
ledningsuppgifterna 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.  
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Grundskola och grundskoleutbildning

− Språkprogrammet utvidgas till att omfatta fem språk mot tidigare tre. Eleverna ska under 
grundskoletiden ges möjlighet att välja mellan minst två av de främmande språken finska, franska, 
ryska, spanska eller tyska. 

− Dagens undervisning i religionskunskap är konfessionell och följer den religion i det 
religionssamfund till vilket majoriteten av eleverna i landskapet hör. Om en elev tillhör ett annat 
religionssamfund eller om eleven inte tillhör något religionssamfund ska eleven ges undervisning i 
livsåskådningskunskap. Nu föreslås att det nya läroämnet religions- och livsåskådningskunskap blir 
konfessionslöst och utformas så att alla elever kan vara med och både få bekräftelse för sina egna 
identitetsuttryck och öka kunskap och förståelse om andras. 

− En elev som har gått ut grundskolan ska ha rätt till individuell elevhandledning från sin tidigare 
grundskola under ett år efter att läroplikten har uppfyllts. Elevhandledningen ska stödja eleverna 
att fatta beslut och att göra val gällande vardagslivet, studierna, fortsatta studier och framtiden 
utgående från sina egna förutsättningar, sina värderingar, sitt utgångsläge och sina intressen. 

− Skrivningar om distansundervisning införs. Ett av målen med distansundervisning är att 
säkerställa en likvärdig undervisning för alla elever inom grundskolan. 

− Bestämmelser om elevens rätt till stöd för lärande och skolgång införs i lagen från att tidigare ha 
ingått i läroplanen. Undervisning i olika flexibla undervisningsformer regleras.  

− Elevbedömningen lyfts till lagen eftersom det är en väsentlig del av skolgången. Elevernas 
rättssäkerhet garanteras. 

− Grundskoleutbildning för andra än läropliktiga införs. Inflyttade som har brister i sin 
grundskoleutbildning ges möjligheter att inhämta kunskaper på en grundläggande nivå. 
Grundskoleelever som av någon anledning inte fullgjort sin läroplikt med ett godkänt avgångsbetyg
utan lämnat skolan med endast ett skiljebetyg kan slutföra sin grundskoleutbildning. 

− Rätten till trygg lärmiljö regleras. Ett utförligare och tydligare regelverk skapas för att förverkliga 
barns och elevers rätt till en lärmiljö som präglas av säkerhet, trygghet och studier. 

− Disciplinära åtgärder införs i lagen. Fostrande samtal införs som en pedagogisk metod samtidigt 
som kvarsittning slopas. 

− Regler kring granskning och omhändertagande av saker införs. 

− De centrala bestämmelserna för barn- och elevhälsan sammanförs i en egen del i lagen.
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Synpunkter utifrån grundskolans verksamhet:

Utlåtandet tar fasta på tre huvudpunkter:

1. Allmänna synpunkter
2. Ekonomiska konsekvenser
3. Lagförslaget Landskapslag om barnomsorg och grundskola

Positiva förslag till ändringar i lagstiftningen som inte är kostnadsdrivande har inte berörts i detta 
utlåtande.

1. Allmänna synpunkter

En av de allra största förändringarna sker på administrativ nivå där flera av de Åländska 
kommunerna är tvungna att se över sin förvaltning vad gäller barnomsorg och skola. 
Landskapsregeringen föreslår en gemensam kommunal utbildningsförvaltning för 
verksamhetsformerna barnomsorg, grundskola och grundskoleutbildning för elever som passerat 
läropliktsåldern. Lagen föreslås träda i kraft 1 augusti 2020, vilket för de flesta kommuner innebär 
att en sammanslagning av nämnder blir nödvändig inför kommande mandatperiod. En samordning
kommer att krävas vad gäller beredningen av ärenden som berör barnomsorg och grundskola i 
kommunernas organ. En barnomsorgsdirektör ska finnas i kommunerna och skall tillsammans med 
skoldirektören biträda kommunen och ansvara för den pedagogiska ledningen och utvecklingen av 
utbildningsverksamheten.

Kommunalförbundet SÅHD:s framtid är långt beroende av den fortsatta utvecklingen vad gäller 
kommunstrukturreformen. Om det i framtiden blir en kommun så ordnas förvaltningen inom den 
gemensamma kommunen och vid en oförändrad kommunstruktur kan kommunerna ordna sina 
barnomsorgsdirektörstjänster via SÅHD, alternativt köpa dessa tjänster av en annan kommun. 
Eventuella vägval bör göras först när en ev. kommunstrukturreform är avgjord.

2. Ekonomiska konsekvenser

De kostnadsdrivande förslagen som ingår i punkt 3.1 i utkastet är endast en del av de förslag 
som kommer att inverka på kommunernas budget och kalkylerna är schablonmässiga. De 
verkliga kostnadsökningarna kommer högst troligt att bli större än de nu kalkylerade. Lagförslag
som är kostnadsdrivande men som inte omnämns är bl.a.:

- Barnets bästa (Del I § 4)
- Införande av hemspråk som valfritt läroämne (Del I § 6)
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- Införande av spanska och ryska som valfria ämnen (Del III § 7)
- Finansieringen av alternativa grundskolor (Del III § 38)
- Elevers rättighet till mellanmål (Del III § 63)
- Hemundervisningselever skall ha tillgång till barn- och elevhälsans psykolog- och 

kuratorstjänster (Del IV § 5)
- Att barn eller elev skall ges möjlighet till ett personligt samtal med personal från barn- och 

elevhälsan senast den sjunde arbetsdagen efter det att barnet eller eleven har begärt detta 
(Del IV § 12)

Avsaknaden av en förordning gör att ev. kostnadsdrivande förslag ännu kan tillkomma.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är en vacker tanke att man i alla lägen skall sträva 
efter att tillgodose barnets bästa, men det är också kostnadsdrivande. Någon gång kommer 
verkligheten att komma emot vad gäller kommunernas möjligheter att skjuta till skattemedel för 
att tillgodose enskilda individers behov. Lagstiftningen bör vara tydlig då det handlar om varje 
individs eget ansvar och inte skrivas så att det finns både hängslen och livrem för alla situationer. 
Det har vårt samhälle inte råd med. En uppdatering av landskapsandelarna som beaktar även ovan 
nämnda punkter är nödvändig för att kommunerna skall kunna ha en möjlighet att erbjuda de 
föreslagna servicefunktionerna.

Den bedömning Landskapsregeringen gör, beträffande kuratorernas och psykologernas utvidgade 
arbetsområde så att det även skall omfatta barnomsorgen men trots det inte föranleda några nya 
kostnader, är inte trolig. Mängden ärenden kommer inte att minska utan snarare tvärtom öka drastiskt.

3. Lagförslaget Landskapslag om barnomsorg och grundskola 

DEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 6 Språk

mom. 4 och 5 ”Då elever med annat hemspråk än svenska får undervisning i hemspråk som 
valfritt läroämne kan detta språk användas som undervisningsspråk. En elev med annat 
modersmål än svenska kan få stödundervisning på sitt modersmål.” Denna formulering är 
väldigt tveksam. Ordet kan innebära att det för kommunerna blir valbart att ordna denna 
verksamhet. Behandlingen av invånare i de olika kommunerna riskerar därför att bli ojämlik.
De pengar som ev. satsas på detta kunde med fördel satsas på många andra områden inom 
skolans värld. Om man har kommit till ett land med ett annat språk så borde första prioritet 
vara att lära sig det nya språket. Om man vill upprätthålla sitt modersmål kan man göra det 
utanför skolan. För kommunerna kommer det att bli det en svår uppgift att kunna tillgodose
stödundervisning i elevernas modersmål. 
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DEL II BARNOMSORGEN
(framhålls specificerat gällande barnomsorgen nedan) 

DEL III GRUNDSKOLAN

§ 2 Rätt till skolgång

mom. 1 ” Av särskilda skäl ska kommunen även ordna grundskoleundervisning för andra 
barn som vistas i kommunen.” Ett förtydligande har begärts från Ålands LR beträffande hur 
man avser ersätta kommunerna genom landskapsandelar för dessa elever. Ett problem är 
också att dessa elever inte kan olycksfallförsäkras hos något försäkringsbolag så länge de 
saknar ett Finländskt personsignum. Tydligare anvisningar behöver därför utfärdas från 
Ålands LR beträffande hanteringen av de papperslösa eleverna.

§ 6 Undervisningen i grundskolan
”Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med 
annat modersmål än svenska.” Oklarheter råder vad som menas med förberedande 
undervisning, vilket måste vara tydligt i lagen. Ersättningsbiten måste tydliggöras från LR.

§ 8 Rätt till individuell elevhandledning

”En elev som har gått ut grundskolan har rätt till elevhandledning från sin tidigare 
grundskola under ett år efter att läroplikten har uppfyllts”. Förslaget är bra men det kräver 
mer resurser till skolorna.

9 § Distansundervisning
Att anlita en lärare som undervisar på distans samt en övervakande lärare fysiskt i 
klassrummet gör förslaget kostnadsdrygt. Det behöver klargöras vem som har ansvaret för 
såväl undervisning som utvärdering samt vem som är huvudman för distansundervisande 
läraren.

§11 Arbetsplan

Den godkända arbetsplanen kunde med fördel publiceras på skolans eller kommunens hemsida. Vid 
en eventuell granskning kunde uppgifter hämtas direkt därifrån.

15 § Arbetsdag

”Arbetet består av lektioner som pågår 60 minuter där undervisning och lek varvas” Ordet 
lek borde bytas ut till något mer lämpligt som gäller för hela grundskolan.
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§ 21 Träningsundervisning

”En elev med kognitiv funktionsnedsättning fullgör läroplikten i träningsundervisningen och 
blir läropliktig vid sex års ålder.” Begreppet kognitiv funktionsnedsättning behöver granskas.
Att ha en kognitiv funktionsnedsättning är ett vidare begrepp som syftar på att man har 
svårigheter med exempelvis koncentration, inlärning eller minnet. Två vanliga diagnoser är 
ADHD och Asperger. Elever med dessa diagnoser går inte i träningsundervisningen för 
närvarande.

§ 28 Anmälan om hemundervisning

”Vårdnadshavarna ska läsårsvis skriftligt anmäla till hemkommunen att läroplikten fullgörs 
genom hemundervisning.” Tidigare har anmälan kunnat göras för ett läsår i gången eller 
tillsvidare. Tydligare anvisningar kring hur kommunerna skall hantera dessa anmälningar är 
nödvändiga i förordningen. Skrivelsen behöver strängeras så att de som redovisar ett 
sådant arbete som inte kan godkännas ska förlora rätten till att uppfylla läroplikten via 
hemundervisning. Det ska vara tydligt att eleven måste infinna sig personligen vid 
kontrollerna, att föräldrarna lämnar in portfolio säger inget om vem som utfört arbetet. I 
förslaget står endast att de som kunnat prestera bevis på att de inte erhållit nödvändiga 
färdigheter enligt läroplanen ska förlora möjligheten till hemundervisning. I den här frågan 
får det inte finnas tolkningsutrymme eller kryphål. Alla barn ska ha rätt till en framtid, vilket
inbegriper rätten till grundläggande utbildning. Även seriösa hemundervisare skulle vinna 
på en sådan tydligt formaliserad lagstadgad granskning, vilket skulle avmystifiera rätten till 
valfrihet och alternativ skolgång. Det är inte acceptabelt att det bor barn på Åland idag som
erhåller grundläggande utbildning av så låg kvalitet via hemundervisning att de i praktiken 
inte tillgodogör sig grundläggande utbildningsförberedande kunskaper och färdigheter.

§ 35 Förvaltning

”Förläggningskommunen ansvarar för tillsynen av alternativa grundskolor.” Tydligare 
anvisningar krävs vad gäller vilka uppgifter som åligger förläggningskommunen.

§ 39 Rätt till grundskoleutbildning

En samordning behövs mellan kommunerna för att ordna grundskoleutbildning för 
personer som har passerat läropliktsåldern.

§ 52 Höjning av vitsord
”Den som genomgått grundskolan och har ett avgångsbetyg men vill höja sitt betyg i ett 
enskilt läroämne har möjlighet att göra det vid den grundskola som eleven fått sitt 
avgångsbetyg från eller vid en annan skola på Åland som beviljats tillstånd att bedriva 
grundskoleutbildning.”
Elever med anpassad lärokurs kan inte höja sitt vitsord. Måste gå att göra möjligt. 
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§ 60 Åtgärder mot kränkande behandling

Rektor måste kunna delegera utredningar av kränkande behandling till exempelvis ett KiVa-team. 
Rektorn har ansvar men ska inte åläggas att utföra själva utredningsarbetet.

§76 Elevvård i samband med disciplinära åtgärder

”En elev får inte lämnas utan tillsyn efter att de åtgärder som avses i 70 § eller 72 § 
genomförts”. Det är orimligt att i en lag kräva att en elev som avstängs flera dagar, en vecka 
eller tre månader ska ha tillsyn under tiden. Kostnaderna blir oerhörda och det är knappast 
praktiskt möjligt att genomföra.

DEL IV BARN- OCH ELEVHÄLSA

§ 12 Rätt till barn- och elevhälsans tjänster

”Alla barn och elever ska ha en jämlik tillgång till barn- och elevhälsotjänster.  Ett barn eller 
en elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal med personal från barn- och elevhälsan 
senast den sjunde arbetsdagen efter det att barnet eller eleven har begärt detta. I 
brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges senast nästa arbetsdag. Möjligheten till ett 
personligt samtal gäller också när barnets eller elevens vårdnadshavare eller någon annan 
har begärt detta, om det inte är uppenbart onödigt.”  Det kommer att leda till praktiska 
svårigheter då våra kuratorer är ambulerande och besöker vissa av våra skolor en gång 
varannan vecka. Avsikten med kommunernas barn- och elevhälsa får inte bli att ersätta 
akutsjukvården och barnskyddet. Fokus hos elevvårdspersonalen skall vara att hantera 
skolrelaterade problem.

DEL VI FÖRVALTNING

3 § Barnomsorgsdirektör, skoldirektör eller utbildningsdirektör
”I kommunen ska det finnas en barnomsorgsdirektör och en skoldirektör med uppgift att biträda 
kommunen och ansvara för den pedagogiska ledningen och utvecklingen av 
utbildningsverksamheten. Kommunen kan välja att istället utse en utbildningsdirektör som handhar 
barnomsorgsdirektörens och skoldirektörens uppgifter.  Tjänsterna kan vara gemensamma för flera 
kommuner eller för ett kommunalförbund och en eller flera kommuner.”  Här borde den eventuella 
kommunstrukturen vara på plats innan man nyanställer nya direktörer. 

§ 4 Utbildningsstadga
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En utbildningsstadga behöver tas fram för att ersätta nuvarande skolstadga när lagen och 
förordningen tagits i bruk. Det är viktigt att det i förordningen tydligt framkommer vad som 
skall ingå i utbildningsstadgan.

________________________________

Synpunkter utifrån barnomsorgens verksamhet:

Denna del av utlåtandet berör socialnämndens verksamhet och synpunkter på lagförslaget sett ur 
sociala sektorns synvinkel och med fokus på barnomsorgen. Det centrala i lagförslaget innebär ett 
perspektivskifte i att se barnomsorgen som en del av kommunernas pedagogiska verksamhet som 
en helhet. Tanken är att höja statusen och strukturera upp verksamheten mer enhetligt med 
grundskolan genom att anamma ett paradigmskifte som ligger i tiden. På så vis hoppas man kunna 
höja barnomsorgspedagogikens status och öka intresset för anställningar inom barnomsorgen. 

Lagförslaget antas träda i kraft 1.8.2020. Detta faller samman med flera andra lagförändringar som 
berör sociala sektorn. Däribland KST-lagstiftningen, den nya äldrelagen och den nya 
socialvårdslagen. Som helhet innebär detta en totalförändring av det administrativa upplägget av 
den sociala sektorn, som kommer att medföra stora utmaningar på kommunerna med många 
övergripande förändringar samtidigt, inom en snar framtid och fortfarande med oklara startdatum 
och oklara organisationsformer. Vad gäller kommunsammanslagningar i framtiden vet vi ännu 
inget. Skolsektorn är på Södra Åland samordnad via SÅHD. Hur barnomsorgen ska falla in där blir 
anse som en utmaning. I ett initialt skede måste man komma ihåg att barnomsorgens status inte 
höjer sig själv genom ett ingående i skolsektorns verksamhet, utan aktivt måste beredas plats för 
att inte slukas upp i en redan etablerad sektor. Framtiden bör innebära en ömsesidig växelverkan 
mellan barnomsorg och skola där sektorerna samverkar på lika villkor och inspirerar varandra. Att 
en barnomsorgsdirektör tillsätts vid sidan av skoldirektören vore viktigt för att värna om 
barnperspektivet inom småbarnspedagogiken.

Vad gäller den utökade elevvården sammanhänger lagstiftningens syfte med den nya 
socialvårdslagen och det förebyggande barnskydd som fastställs där. Elevvården är ett steg innan 
förebyggande barnskydd och kan i slutändan antas leda till inbesparingar inom barnskyddet, och 
ingår på så sätt i lagstiftarens totala syfte att överföra kostnader från korrigerande åtgärder till 
förebyggande åtgärder. Forskning som säger att detta är ett fungerande koncept finns som belägg 
för att de utökade kostnaderna betalar sig i slutändan samtidigt som det mänskliga lidandet 
minskar. Enskilda elevers specifika situation beaktas tydligt i den nya lagstiftningen med skrivelser 
om tillgänglighet, bra kost och avgiftsfria aktiviteter. Väldigt långt har dessa principer kommit in i 
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barnomsorgen redan idag via olika speciallagstiftningar och ratifikationer såsom barnkonventionen 
och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder. 

Att de uttalas tydligt även inom lagen om barnomsorg och grundskola kongruerar den pedagogiska 
lagstiftningen med annan lagstiftning och gör det tydligare att i detalj avgöra hur lagstiftningen ska 
tillämpas i detta område. Som en helhet behöver lagstiftningspaketet därför inte bli 
kostnadsdrivande för kommunerna. Mest kostsamt är den avgiftsfria förundervisningen för de 
kommuner som inte frivilligt infört en sådan förmån. I Lemland tillämpas redan avgiftsfri 
förundervisning, och den nya lagen leder alltså inte till inkomstbortfall till denna del. 

De ökade kostnaderna för elevvård minskar kostnaderna för barnskydd, men eftersom 
barnskyddets kvalitet samtidigt utökas via annan lagstiftning är fördröjningen av den totala 
kostnadsinbesparingen släpande. Samtidigt kommer allt fler barn att behöva elevvård och 
barnskydd i framtiden pga förändringar i de allmänna levnadsmönstren i samhället, samt 
samhällets alltjämt utökade krav på den enskilde individen. Inbesparingen som avses behöver 
därför inte infalla i praktiken, samtidigt som man kan räkna med att den annars förväntade 
kostnadsökningen för placeringar inom barnskydd totalt sett minskar. Placeringar inom barnskydd 
är extremt kostnadskrävande och orsakar stort mänskligt lidande, varpå varje placering som kan 
förhindras genom förebyggande åtgärder innebär stora inbesparingar för kommunerna i slutändan.
De mer uttalade kraven på elevvård och elevvårdstjänster inom barnomsorgen är därför att anse 
som positiva förändringar till gagn för familjerna, som minskar behovet av socialarbetarinsatser där
dessa är mindre ändamålsenliga än elevvård och vägledande elev- och föräldrasamtal via kurator 
och psykolog.

I slutändan är det nivån på serviceformerna som kommer att avgöra hur fördyrande den nya 
lagstiftningen blir för kommunerna. I tolkningen av nivåerna spelar tillsynsmyndigheten ÅMHM 
stor roll, och det gäller kanske här att inte överdriva utan se med sunt förnuft på helheten. Bland 
de serviceformer som ännu kunde förbättras hör fritidsverksamhet under annat än skoldagar för 
barn i årskurs 1 och 2 under föräldrarnas förvärvsarbetsdagar, samt samma rätt till daghemsplats 
för syskon under faderskapsledigheter som under moderskapsledigheter. 

Även om det finns många förbättringar och ett lyft av barnets aktiva roll i den nya lagstiftningen 
innebär ett underställande av barnomsorgen till skolsektorn en organisatorisk svårighet. Ifall KST 
och andra förändringar inte infaller samtidigt enligt plan innebär den organisatoriska 
omstruktureringen i det närmaste en nackdel där den beslutsfattande nivån flyttas längre ifrån den
verkställande nivån och på så sätt byråkratiseras. Oavsett hur man strukturerar organisationerna är
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det en vinst att se barnet som en aktiv kunskapsinhämtande individ redan i småbarnsåren, där 
dagarna för barnet ska vara inspirerande och stimulerande i enlighet med barnets natur. 
Personalen får nya yrkesbenämningar och bättre möjligheter till fortbildning så att personalens 
aktiva roll att stimulera och vägleda barnet till mognad och utveckling ges erkännande. På så sätt är
det en vinst för både barn och personal att stärka det pedagogiska perspektivet inom 
barnomsorgen, oavsett hur man väljer att organisatoriskt lösa ledningsfunktionen inom 
barnomsorgen framöver i den ovissa framtid kommunerna nu står inför.

Övriga generella och ekonomiska synpunkter:

Grundskolornas verksamhetskostnader på Åland har ökat med drygt 62 % mellan 2000 och 2017 
enligt den nivå som ÅSUB redovisar (verksamhetskostnader Grundskola / antal elever totalt). 
Redovisat i löpande priser har kostnaderna/elev mer än fördubblats från knappt 6600 e / elev år 
2000 till knappt 13 900 e / elev år 2017. 

Elevantalet i grundskolorna i landskapet har inte ökat i någon betydande omfattning under 
perioden utan varierat mellan 3099 (2003) och 2829 (2012).

En förklaring till kostnadsökningen är att personalantalet inom grundskolan, speciellt personal i 
olika stödfunktioner såsom gruppassistenter och personliga assistenter, har ökat betydligt under 
perioden som följd av ökad diagnosticering av specialbehov och det faktum att det har blivit kutym
att ansöka om skolassistent vid vissa kroniska sjukdomar.

Det kan konstateras att det är bra att det görs en förnyelse av nuvarande grundskolelag som 
härstammar från en tid när undervisningen ännu skedde på traditionellt sätt med huvudsakligen 
katederundervisning med en lärare per grupp elever.

Utkastet bör kompletteras med realistiska kostnadsberäkningar och förlag/beslut över hur 
finansieringen skall förändras så att detta överensstämma med utkastet till lagstiftningen. Detta för 
att säkerställa att kostnadsneutralitet upprätthålls mot primärkommunerna.

Landskapsregeringen föreslår att lagen skall träda i kraft den 1.8.2020.
Det är knappast möjligt att genomföra landskapsregeringens förslag till ny lag för barnomsorg och 
grundskola med det tidsperspektivet.

Nyligen har landskapsregeringen fattat beslut om att kommunernas socialtjänst (KST) skall vara 
samordnad senast den 1 januari 2021.

Dessa två förändringar borde samspela bättre för att undvika dubbla strukturförändringar inom 
loppet av ett par år.

Trots att nämnda modell ovan har genomförts i många orter, framförallt städer i riket kvarstår 
frågan om utkastet till lagförslaget är helt lämpat för de Åländska förhållandena. Att 
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grundskolelagen behöver revideras råder rätt stor enighet kring. Däremot är det inte korrekt att i 
lag (detta är ett utkast till lagförslag) beskära den kommunala självbestämmanderätten hur 
primärkommunerna ordnar sin förvaltning av de olika verksamheterna d v s om barnomsorgen 
skall lyda under bildningsväsendet, om bildningsväsendet skall ligga under socialväsendet, eller om
en primärkommun vill bilda en gemensam omsorgs och bildningsnämnd. Det skall vara 
primärkommunens självbestämmanderätt. Beroende på de olika verksamheternas omfattning, 
storlek kan det finnas olika behov av upplägg i kommunerna som inte kan detaljstyras så att den 
största och minsta kommunen måste ha samma upplägg.

Man bildar sig lätt uppfattningen att flera av senaste årens lagförslag delvis hänger ihop så att 
dessa lagar och förslag grundar sig på att kommunstrukturreformen är genomförd för att 
kommunstorleken skall passa strukturupplägget i olika lagförslag. Kommunernas socialtjänst och 
lagförslag om äldreomsorg och detta utkast till lagförslag om landskapslag om barnomsorg och 
grundskola, är gjorda så att de till viss del bygger på varandra och mer eller mindre utgår ifrån att 
alla de enskilda lagstiftningarna verkställs. Detta medför en viss risk.
Det vore bäst att verkställa en lag i taget, dels för att få ett tydligare mål att jobba efter. Nu blir 
focus på varje enskilt nytt lagförslag diffust p g a antalet samtida lagändringar. Man får lätt känslan 
att alla nya lagar och lagförslag kräver samma underliggande kommunstruktur och skall ske 
samtidigt, utan tydlig utvärdering och beräkningar vad alla gjorda och pågående lagändringar 
slutligt kommer att kosta samhället Åland. Kostnadsbilden och finansieringen saknas.

Nuvarande struktur för såväl grundskoleverksamheten inklusive köptjänster som barnomsorgen i 
Lemland har sin grund och struktur utifrån att antalet barn/invånare är jämförelsevis på Åland och i
jämförelse med hela Finland, väldigt hög i Lemland. Enligt ÅSUB ligger antalet barn under 14 år på 
ca 23 % av befolkningen i Lemland. Detta innebär att vart fjärde invånare i Lemland befinner sig i 
åldersgruppen småbarn eller skolbarns ålder.

För Lemlands kommun är det mycket sannolikt att detta (utkast) lagförslag till den del det berör 
barnomsorgen kommer att medföra betydligt mera kostnader för att administrera densamma, då 
de uppbyggda strukturerna bryts ned och nya byggs upp i ny sektor. Med en avsevärt mindre 
omfattande barnomsorg med mindre omfattning personal och barnomsorgsförvaltning, skulle 
utkastet till lagförslag verka mera naturligt. Nu är det ett av kommunens enskilt största 
verksamhetsområden som skall överflyttas till annan nämnd och verksamhetsområde. Nytt tänk är 
bra, men det vore kanske klokare att bilda omsorgs- och bildningsnämnder. Det i sig låter sig inte så
enkelt göras med hänvisning till grundavtalet och tanken med samarbetet kring Södra Ålands 
Högstadiedistrikt och gemensam skolförvaltning. Det samarbetet är inte upplagt och format i avtal,
så att sociala sektorns största verksamhet barnomsorgen skulle underlyda det samarbetet. Om 
valet är att i lag detaljstyra verksamhetsupplägget för primärkommunerna kan det ifrågasättas om 
de kanske vore bäst att framtvinga att kommunerna skulle bilda sammanslagna omsorgs- och 
bildningsnämnder fullt ut.
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Beaktar man lagstiftningen om kommunernas socialtjänst som även i detalj bestämmer det 
kommunala förvaltningsupplägget för den verksamheten, är det dock inte rationellt att bilda 
omsorgs- och bildningsnämnder.

Lemlands kommun understryker att detta utlåtande är givet utifrån nuvarande kommunstruktur. 
Lemlands kommun utgår ifrån att landskapsregeringen arbetar för att kostnadsneutralitet skall 
uppnås p g a lagstadgade ökade krav, varför focus inte läggs på det i detta utlåtande.
Lemlands kommun ger positiv feedback på den förlängda remisstiden, vilken p g a utkastets 
omfattning kunde vara ännu längre.

Lemlands Kommun 20.5.2019

Kommundirektör
Mikael Smeds
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LEMLANDS KOMMUN

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom beslutet endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättel-
seyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
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