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Sammanträdets konsttterande
Socialnämnden 47 §, 20.05.2019

Sammanträdets beslutfrret ocr lagligret

Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslttfr.

Protokolljustering
Till protokolljtsterare ttses Martn  ilsson.

Protokolljtstering sker omedelbart efer mftets avslttande. 

Ffredragningslistan

Ffredragningslistan godkänns.

__________________
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Utlåtande gällande förslag tll landskapslag om 
barnomsorg och skola
Dnr MHSTAD/629/2019

Socialnämnden 48 §, 20.05.2019

Bilaga: 

 Utkast tll landskapslag om barnomsorg och grundskola; A-SN 48 §

Barnomsorgschefens beredning:

Den 17.4 2019 har inkommit en begäran från Ålands landskapsregering gällande  
synpunkter beträfande utkastet tll ny landskapslag om barnomsorg och grundskola. 
Sociala sektorn lämnade 25.4 2019 in en begäran om förlängd td för utlåtandet. 
Förlängd td beeillades tll och med 21.5 2019. Beaktat de stora förändringar som 
föreslås finns risk at releeanta påpekanden kan ha förbisets. Ledande tlänstemän 
från sociala sektorn borde i likhet med skoldirektörerna ha ineoleerats i 
beredningsprocessen efersom barnomsorgen i allra högsta grad berörs. Utkastet tll 
lagförslag skulle einna på fortsat beredning och en ny remissrunda i et senare skede.

Bildningssektorn lämnar in et skilt utlåtande. Från sociala sektorn önskar 
socialnämnden påpeka föllande:

Landskapsregeringen eäller tyeärr at fortsätningseis aneända begreppet barnomsorg,
som tydligt betonar omvårdnad framom pedagogik. I Finland aneänds - med 
pedagogiken i fokus - begreppet småbarnspedagogik och i Seerige begreppet förskola. 
At behålla den föråldrade benämningen minskar symboleärdet i aesikten at ge 
barnomsorgen likeärdig status i samgången med grundskolan där bägge eerksamheter 
bör ses som eiktga delar i barnets lieslånga lärande. De ord ei eäller at aneända gör 
skillnad. Socialnämnden anser at begreppet småbarnspedagogik är at föredra.  

På flera ställen häneisas  tll innehåll/instruktoner som på sikt aeses ges ut i förordning
eller mallar utan mer detallerad informaton. Viktiga kopplingar som oar betydelse frr 
oeloeten saknas, vilket grr det svårt at ta ställning. För barnomsorgen gäller deta tll 
exempel 7 kap. 40 § gällande specialpedagogiskt stöd eller krae på utbildningsstadga i 
del VI förealtning 4 §. Vissa delar detallstyrs, tll exempel 27 § angående mat i 
barnomsorg medan andra områden är ofärdiga, tex gällande behörighet för 
personalkategorier. På detallnieå kan man ifrågasäta earför penninginsamling tllåts 
inom grundskolan (s. 10) medan det utryckligen förbluds inom barnomsorgen (s. 19).

Socialnämnden utgår ifrån at de ekonomiska konsekvenserna ae utkastet tll lagförslag
analyseras eidare. 

Del II Barnomsorg

14 § Rät till dagoemsverksamoet 

En eårdnadshaeare har rät at året runt nytla barnomsorg för barnet 10 tmmar per 
dygn eller 200 tmmar per månad. Enligt Del I Allmänna bestämmelser 4 § ska 
eerksamheten alltd utgå från barnets bästa. Barnkoneentonen nämner barnets rät 
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tll lek, eila och fritd. Det bör öeereägas at lyfa in, förutom då särskilda skäl finns, 
barnets rät tll ledighet/semester från daghemseerksamheten under någon period ae 
året, så at äeen barnet får rät tll eila.   

16 § Kommunens skyldigoet at som boende- eller vistelsekommun ordna barnomsorg

Kommunen ska tllhandahålla barnomsorg för barn som på grund ae eårdnadshaeares 
arbete, studier, slukdom eller motsearande skäl är bosata i kommunen trots at 
barnet inte har någon hemkommun på Åland eller barnets hemkommun är en annan 
kommun enligt lagen om hemkommun. Det bör i lagtexten framkomma tydligt at 
tdsperioden gäller högst et år. Detallmoteeringarna tll 2 mom. bör förtydligas med 
konkreta exempel. 

Det finns eiss risk at familler nytlar teå barnomsorgsplatser, en plats i barnets 
hemkommun och en i den åländska kommunen. Det bör framgå at det inte ska eara 
mölligt med tll exempel inskriening i olika barnomsorgseerksamheter tll exempel 
eecka/eecka eller månad/månad. Sådana arrangemang är inte förenliga med barnets 
bästa och är dessutom samhällsekonomiskt kostsamma. 

Kommunen ska äeen av särskilda skäl tilloandaoålla barnomsorg frr andra barn som 
vistas i kommunen, tll exempel barn tll familler som saknar utlänningsrätslig rät at 
eistas i Finland (s. 18). Det finska momentet som närmast motsearar oeanstående är 
formulerat enligt föllande: ”I brådskande fall eller när omständigheterna annars kräeer
det ska kommunen se tll at småbarnspedagogik ordnas äeen för andra barn som 
eistas i kommunen än kommunineånarna.” Den finska formuleringen är något mer 
begränsad än den föreslagna på Åland, men ger ändå goda mölligheter at ordna 
barnomsorg som tll exempel en öppen stödåtgärd inom barnskyddet. Barnomsorgens 
eerksamhet skiller sig ändå från grundskolans i och med at den är frieillig. 

Mariehamn har för lite barnomsorgsplatser för at täcka behoeet och det är oklart hur 
många tlläggsplatser som behöes med anledning ae 16 §. Det är troligt at Mariehamn
som centralort i högre utsträckning berörs. Sannolikt behöeer barngrupper förstoras, 
eilket ger konsekeenser för det pedagogiska arbetet då forskning eisar at 
barngruppens storlek är ae stor betydelse för de pedagogiska einsterna med 
barnomsorg. Därtll är det mycket kort earsel för kommunerna at öka beredskapen för
at tllhandahålla fler platser från och med 1.8 2020. Behoeen ae barnomsorg blir 
seårare at förutsäga på kort och lång sikt, eilket också leder tll seårigheter at 
uppräthålla och bibehålla god kealité  i eerksamheten.

Oeanstående föreslagna förändringar innebär merkostnader för kommunen och det är
anmärkningseärt at kostnadsberäkningar saknas. 

17 § Rät till frrundervisning 

I detallmoteeringarna skrieer landskapsregeringen at förundereisningen om det är 
lämpligt kan integreras i daghemmets dagliga eerksamhet och då genomföras med et 
åldersintegrerat pedagogiskt arbetssät (s. 18). Förundereisningen omfatar 20 h/eecka
ae eilka en större del integreras i den dagliga pedagogiska eerksamheten såsom 
rörelse, musik, natur etc. Dock är det eiktgt at förundereisningen har särskilda 
pedagogiska mål som siktar mot skolstart. Deta innebär träning ae färdigheter som 
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barn i 6-årsåldern håller på at uteecklas i och därför kan särskillas från 
åldersintegrerad eerksamhet. 

I dagsläget bedries förundereisning på daghemmen under perioden september – mal. 
Är det lagstfarens aesikt at förundereisning ska bedrieas under årets alla eeckor, 
inklusiee sommarperioden luni - augusti Et klargörande behöes. 

18 § Rät till specialbarnomsorg 

Vårdnadsoavaren har liksom i dagsläget rät tll specialbarnomsorg för sit barn i den 
omfatning det finns behoe ae deta. Behoeet kan hänföra sig tll diagnostcerad 
funktonsnedsätning eller tll andra orsaker. Det eore bätre at betona barnets rät tll
stöd så at barnfokus präglar äeen denna del ae lagtexten.  

Begreppet funktionsnedsätning kan ersätas med funktionsvariation och andra 
orsaker skulle formuleras tydligare, tll exempel socio- emotonella, kognitea eller 
andra behoe ae utökat/koncentrerat stöd.

19 § Ansrkan, erbjudande oco meddelande om barnomsorgsplats

Kommunen ska erbluda en plats inom fyra månader från ansökan. Ansökningar om 
barnomsorg inkommer regelbundet då barnet är mycket litet eller upp tll et år innan 
platsen ska öppnas. Det är inte moteerat at beeilla plats åt et barn innan barnet har 
rät tll barnomsorg enligt 14 §. Lagtexten innebär at kommunen måste ha en 
resereerad plats på en enhet långt före faktskt behoe finns. I Mariehamn löses 
problemet med teå tlänstemannabeslut. Et beslut efer fyra månader där famillen 
beeillas plats i kommunen, och et beslut om faktskt enhet ca 1-2 månader innan 
platsen behöes. Lagtexten bör skrieas om så at onödig byråkrat undeiks. 

22 § Avgif frr kommunal barnomsorg
Det är positet at fastställandet ae barnomsorgsaegifen föreslås bli mer flexibelt. 
Barnomsorgsaegifen bör i likhet med andra aegifer indexlusteras.

23§ Avgifsfrioet
Lagförslaget föreslår 20h aegifsfri förundereisning per eecka. Mariehamns stad har 
redan idag aegifsfri förundereisning 25h/ eecka, eilket kostar kommunen ca 70 000€ i 
förlorade aegifsintäkter per år. Ur pedagogisk synpunkt är förändringen posite. 
Deltagandet i förundereisningen är dock högt äeen i de kommuner där aegif i 
dagsläget tas ut. 

30 § Krav på privat barnomsorg utan samoällsstrd

Arbetsplanen för samhällsstödda och prieata enheter ska godkännas ae kommunen 
enligt detallmoteeringarna tll 30 §. Tillstånd ges således ae landskapsregeringen, 
ÅMHM sköter tllsyn och kommunen godkänner arbetsplanen. Vad blir förfarandet i 
det fallet at kommunen inte godkänner arbetsplaneni Et klargörande behöes. 

32 § Ansrkan om tillstånd frr privat barnomsorg
Behoeet ae förändring gällande ansökan om tllstånd för prieat barnomsorg är 
teeksamt. Moteeringen är at landskapsregeringen eill förenhetliga 
tllståndsförfarandet. Efersom aesikten är at antalet kommuner ska minska på Åland 
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torde behoeet ae förändringen eara litet. Kommunerna har kapacitet at sköta saken i 
och med krae på barnomsorgsledarfunkton. 

40 § Specialpedagogiskt strd 
En speciallärare ska göra en utredning öeer behoeet ae specialbarnomsorg i samråd 
med eårdnadshaeare och daghemsledaren ska fata et förealtningsbeslut om 
specialbarnomsorg. Aesikten är god, det eill säga at stärka skyddet för det enskilda 
barnet. Lagstfaren bör dock inte specificera eilken tlänsteinnehaeare som ska fata 
beslutet efersom kommunernas organisatoner ser olika ut. 

Gruppassistentresurs nytlas ofa där flera barn i gruppen har utökade behoe men i 
mindre omfatning. Ska den typen ae assistentresurs räknas som allmänpedagogiskt 
stöd där tlänstemannabeslut inte behöesi För indieiduell assistentresurs är det, för 
barnets rätssäkerhet, moteerat med et tlänstemannabeslut om specialpedagogiskt 
stöd. Et klargörande behöes.

Det är eiktgt at bibehålla en smidighet i förfarandet. Det eore olyckligt om et beslut 
måste fatas för earle gång en speciallärare är inkopplad gällande et barn för tex 
obsereaton i barngrupp eller handledning tll personal gällande pedagogiska metoder. 

Socialnämnden ifrågasäter behoeet ae en planerad mall för hur tlänstemannabeslut 
om specialbarnomsorg ska skrieas. Förealtningslagen 2008:9 7 kap. med stadganden 
om förealtningsbeslut torde räcka. 

Oklarheter kring de planerade indieiduella planerna för barnets specialbarnomsorg 
finns. Nya administratea rutner för specialpedagogiskt stöd innebär sannolikt utökad 
administraton, eilket gör at den specialpedagogiska resursen behöeer stärkas i 
kommunen. Deta medför utökade kostnader.  

44 § Ansvarig myndigoet frr tillsynn

Trots samordningen ae lagarna ska tllsynen fortsätningseis delas mellan ÅMHM och 
landskapsregeringen. Vilken är aesikten med at ha skilda tllsynssystem för 
barnomsorg och grundskolai Det mest ändamålsenliga och rediga är at besluta om en
gemensam tllsynsmyndighet. Varför anser lagstfaren at ÅMHM är rät instans för 
frågor som rör pedagogik i barnomsorgen men inte för grundskolani Efersom 
kommunerna måste göra förealtningsmässiga förändringar bör samma gälla 
landskapsregeringen för at uppnå en samlad och kompetent tllsyn. 

En möllig lösning eore at ÅMHM kan handha tllsyn för kök och daghems-/skolgårdar 
och landskapsregeringen kan handha tllsyn för samtlig pedagogisk eerksamhet. Det 
eore i sådant fall lämpligt at 32 § el förändras såtlleida at kommunen fortsätningseis
skulle beeilla tllstånd för prieat barnomsorg. 

Del III Grundskola

Bildningsnämnden lämnar et skilt ytrande med fokus på grundskolan. 
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Del IV Barn- och elevhälsa

Det är et stort framsteg för systemet med mångprofessionella team at speciallärare 
ska/kan eara med i mångprofessionella team. 

Garanttder för rät tll samtal med personal från barn- och eleehälsan kan bli seåra at
uppräthålla och potentellt kostsamma. 

Del V Personal inom barnomsorg och grundskola 

Beorrigoeter oco yrkesbenämningar

En ny yrkesbeteckning lärare i barnomsorg, föreslås. Yrkestteln är statussänkande 
efersom den betonar omsorg framom pedagogik. Lärare i småbarnspedagogik är at 
föredra. 

Det framgår i detallmoteeringarna (s. 15) at personer med seensk utbildning 
grundlärare F-3 ska anses behöriga för at arbeta med förundereisningsuppgifer i 
barnomsorgen men inte för andra uppgifer inom barnomsorg. Det är ae största eikt 
at det i förordningen framgår om kommunen kan anse dem behöriga at arbeta på en 
aedelning med barn i åldern 3-7 år. Om inte, är den enda mölligheten för 
yrkesgruppen at anses behöriga, om kommunen har renodlade 6-årsgrupper, eilket få 
kommuner har. I Mariehamns stad, med nuearande daghemsstruktur, finns inte 
renodlade 6-årsgrupper. 

Landskapsregeringen bör i förordningen tydligt beskriea om/eilken behörighet 
socionom YH med inriktning barn och unga ger. 

2 § Tjänster oco befatningar, 4 § Beorrigoetsvillkor 

En ny yrkesbeteckning dagoemsledare, föreslås istället för föreståndare. Titeln är 
statussänkande, särskilt i relaton andra benämningar. En ny utbildning tll barnledare 
planeras starta på yrkesgymnasiet, ears ttel blir likartad. Syfet med byte från 
daghemsföreståndare tll daghemsledare framgår inte. Rektor eller chef för 
småbarnspedagogik är at föredra. 

Lagstfaren bör inte detallstyra hur kommunen ska organisera funktonen som 
ställföreträdande ledare, des eikarie för föreståndaren. Mariehamns stad har et 
fungerande system där föreståndarna eikarierar för earandra eid semester och 
slukdom. Arbetet som föreståndare är idag komplext och det kan inte föreäntas ae en 
vice dagoemsledare at den ska eara tllräckligt insat i de frågor som föreståndaren 
hanterar. 

Det finns också skäl at öeereäga formuleringen i 9 § gällande at det på earle 
aedelning ska finnas minst en personal med aeslutad högskoleutbildning. Brist på 
behöriga barnträdgårdslärare gör at rekryteringen blir allt seårare och en kommun 
som inte lyckas rekrytera behörig personal bryter mot lagen utgående från nuearande 
formulering. Ska kommunen prioritera at anställa en person med icke releeant 
högskoleutbildning framom en person med releeant utbildning på gymnasialstadiet 
om inte behöriga finnsi Enligt lagförslaget 4 § kan kommunen, om det inte är mölligt 
at anställa en person som uppfyller behörighetskraeen, anställa en person som har 
”tllräcklig skicklighet och förmåga” at sköta tlänsten eller uppgifen. Om behörig 
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barnträdgårdslärare inte finns at tllgå, är det mest releeant at personen har tllräcklig
skicklighet och förmåga eller at personen har aeslutad högskoleutbildningi På 
aedelningar med en barnträdgårdslärare måste aeeägningen göras efersom det blir 
allt seårare at rekrytera behöriga pedagoger. Et klargörande behöes.  

Reviderad läroplan även frr frrundervisningen

Det är ae största eikt at arbetet med reeideringen ae Grunderna frr frrundervisningen
frr landskapet Åland fortsäter så at en jämlik samgång mellan barnomsorg och skola 
inleds med at bägge organisatoner har moderna, uppdaterade styrdokument.

Socialdirektörens förslag:

Socialnämnden godkänner utlåtandet gällande förslag tll landskapslag om 
barnomsorg och skola. Ärendet lusteras omedelbart. 

Beslut:

Socialnämnden konstaterar at det finns frågetecken gällande t.ex hemeårdsstöd och 
olika FPA stöd som påeerkar rätgheten tll barnomsorg, då dessa inte nämns i 
utkastet tll landskapslag om barnomsorg och grundskola.  

Socialnämnden godkänner i öerig socialdirektörens förslag.

_____________________
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Myndighet MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD

Socialnämnden Kommunala ärenden

I deta besluS kan, med hänvisninÖ tll kommunallaÖ (1997:7)g för landskapeeS
Åland § 112, ändrinÖ inSe sökas efersom besluSeS  endasS  Öäller beredninÖ
eller verksSälliÖheS.

20.05.2019Socialnämnden
SidaSammanträdesdatumOrgan

PROTOKOLLSUTDRAG

 9


	Utdrag: Socialnämnden 20.05.2019 § 48 Utlåtande gällande förslag till landskapslag om barnomsorg och skola
	Närvarande
	47 § Sammanträdets konstituerande
	48 § Utlåtande gällande förslag till landskapslag om barnomsorg och skola
	Meddelande om besvärsförbud


