
Brändö kommuns utlåtande ref. till utkast om 
Landskapslag om barnomsorg och grundskola (ÅLR 2019/3102). 
 
Grundskolan: 
 
Nuvarande grundskolelag har varit i kraft länge och det har skett många förändringar i 
grundskolevärlden sedan dess. Det är viktigt att lagen förnyas och anpassas till de aktuella behoven. 
 
Förslaget till lag om barnomsorg och grundskola har som mål att ha barnets bästa i fokus och omfattar 
många positiva aspekter (t.ex. att trygga lärmiljön och att elevbedömning lyfts in i lagen). Detta 
utlåtande går inte desto närmare in i detalj vad gäller de positiva förändringarna. 
 
Förordning eller förslag till detaljerna saknas. Ändå hänvisas på många ställen till förordningen och att 
paragraferna regleras i detalj. Detta innebär att det är väldigt svårt att utlåta sig när detaljerna saknas. 
Det är oklart om regleringen i förordningen medför kostnader och huruvida den överhuvudtaget går att 
verkställa i mindre skolor. 
 
Det är oklart hur nya kostnader ersätts. Kompensation via landskapsandelar nämns på flera ställen men 
ingenting närmare. I den allmänna motiveringen utreds de ekonomiska konsekvenserna, men 
utredningen omfattar endast delvis de kostnader som lagförslaget medför för kommunen. Dessutom 
har vissa ändringsförslag större ekonomiska konsekvenser för mindre skolor. 
 
Brändö grundskolas och allmänt kommunens geografiska läge gör samarbete mellan distrikten eller 
eventuella köptjänster svårare att verkställa. Antingen måste tjänsteleverantören eller eleverna förflytta 
sig och resetiden är alltid lång. 
 
Den största ändringen som lagförslaget medför, är en förändring inom den kommunala förvaltningen. 
Lagen omfattar både barnomsorg och grundskola och dessa områden ska organiseras genom en 
gemensam utbildningsförvaltning. Den ansvariga nämnden ska ansvara ”för omsorg, fostran och 
utbildning som en helhet för barn mellan 9 månader upp till 15 - 16 år”. Utbildningsförvaltningen leds 
av en utbildningschef eller av en barnomsorgsdirektör och en skoldirektör gemensamt¨. 
 
Andra ändringar omfattar enskilda läroämnen (språkprogram och religionsundervisning) som 
säkerställande av trygg lärmiljö samt kapitel om disciplinära åtgärder. Det införs rätt till 
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga, möjlighet till hemspråksundervisning, 
distansundervisning och flexibla undervisningslösningar och även undervisningen för nyanlända 
regleras annorlunda. Dessutom regleras tillgång till kurators- och psykologtjänster. 
 
En del formuleringar både i lagtext och i detaljmotiveringar är otydliga. Till exempel nämns att eleven 
KAN få eller KAN ha rätt till. Ordet KAN ger tolkningsutrymme och borde undvikas och i stället 
borde ordet SKA användas. Dessutom motsvarar förklaringen i detaljmotiveringarna i vissa paragrafer 
inte formuleringen i lagtexten. Lagtexten borde vara tydligt formulerad för att säkerställa att lagen 
tolkas lika och att barnen behandlas likvärdigt i alla kommuner. 
 
Del I 
§ 6 Språk  
Hemspråksundervisning samt stödundervisning på hemspråk möjliggörs 
- otydlig formulering  
- kostnadsintensiv att ordna och svårt att genomföra i praktiken pga. tillgång till lärare 
 
Del III 
§ 6 Undervisning i grundskolan 
 Förberendande undervisning samt ämnesspecifik stödundervisning i svenska 



- det är oklart vad som avses med förberedande undervisning 
- ifall det avses förberedande klass, så är detta mycket kostnadsdrivande framför allt i småskolor pga 

att underlaget är för litet. I praktiken skulle det kunna innebära en lärartjänst för kanske bara en 
elev. I detaljmotiveringen står att förberedande undervisning ersätts med LR-andelar, i så fall måste 
LR-andelen för en nyanländ elev vara väldigt högt.  

 
§ 7 Läroämnen  
Språkprogram utvidgas från 3 till 5 språk och religionsundervisning blir konfessionslös 
- flera språk innebär timlärare i bisyssla  
- kommunen beslutar själv vilka språk som erbjuds 
 
§ 8 Rätt till individuell elevhandledning fortsätter upp till 1 år efter grundskolan 
- behöver ses över hur det görs i praktiken, elevhandledarens arbetstid omfattar det inte i nuläget 
 
§ 24-25 Undervisning i särskilda situationer och Flexibel undervisningsform 
- verksamheten görs redan nu, men att lyfta den till lag utgör ändå en avsevärd skillnad 
- kostnader beroende på upplägg 
- fundersam kring formulering ”kommunen besluter om flexibel undervisningsform”, borde delegeras 

till tjänsteman, inget politiskt beslut. 
 
§ 29 Kommunens tillsyn  
Kommunen kan avbryta hemundervisning och kräva att barnet uppfyller läroplikten i grundskola samt 
att anmälan görs årligen 
- borde finnas möjlighet till tillsvidare anmälan 
- med vilka medel kan kommunen genomföra kravet om att uppfylla läroplikten i grundskolan? 

Hemundervisningsfamiljer har valt bort grundskolan som undervisningsställe, om det uppstår en 
konflikt kring barnets inlärning, finns risk att familjen inte anser grundskolan vara ett bra alternativ 
om hemundervisning avbryts. Nuvarande problem kommer att fortsätta. 

 
§39-48 Grundskoleutbildning för andra än läropliktiga 
- Kostnadsintensiv för kommunen 
- I praktiken svårt att genomföra i Brändö 
Kommunen ansvarar för att det finns tillgång till sådan undervisning, men behöver inte ordna själv, 
dvs. möjlighet att köpa tjänsten från annan utbildningsordnare. Med hänvisning till tidigare och 
nuvarande arrangemang för utbildning i svenska för inflyttande kan konstateras att det är väldigt svårt 
att erbjuda en likvärdig utbildning i Brändö jämfört med fasta Åland. I praktiken har det blivit så att 
elever i Brändö har sämre villkor och förutsättningar för sina språkkurser. 
Grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga är heltidsstudier och det svårt att komma på ett 
fungerande scenario, där en elev bosatt i Brändö kan delta i sådan undervisning som köps av Brändö 
kommun, men som ordnas på fasta Åland. Kommunen har knappast förutsättningar att ordna 
undervisningen själv. 
 
Del IV 
Tillgång till kurators- och psykologtjänster även för barnomsorgen 
- det finns i nuläget inte kapacitet för detta; redan svårt att säkerställa tillgång i grundskolan 
- ökade kostnader för att möjliggöra tillgången för barnomsorgen 
- ökade kostnader för att möjliggöra tillgång för hemundervisningsbarn 
 
 
 



§ 5 Tjänster  
Kommunen ansvarar för att även de som fullgör sin läroplikt hemma har tillgång till kurators- och 
psykologtjänster 
- Hur ska kommunen bedöma att sådana tjänster behövs? En examinator träffar hemundervisningsbarn 
vid två tillfällen per läsår. Svårt att se hur kommunen i praktiken skall genomföra detta, när 
vårdnadshavare har valt bort grundskolan och därmed kommunen. 
 
 Barnomsorgen: 
I beredningen av lagen har anställda inom barnomsorg i viss mån (ett informationstillfälle) givits 
möjlighet att ta del av lagstiftningsprocessen. Kommunernas skolförvaltningar har givits ingående 
möjlighet att påverka processen. Däremot har inte barnomsorgsförvaltningen i de kommuner där 
barnomsorgen lyder under socialnämnden givits möjlighet att ta del av eller påverka processen.   

DEL II 

§ 15 Kommunens skyldighet att som boende eller vistelsekommun ordna barnomsorg. 

 Kommunens skyldighet att ordna barnomsorg för barn som inte är skrivna i kommunen borde kopplas 
ihop med en finansieringsmekanism så att kostnadsansvaret bärs av barnets hemkommun eller om 
sådan inte kan fastställas så bör kostnadsansvaret bäras av landskapsregeringen. Brändö har 
säsongsbetonade arbetsplatser inom t.ex. primärnäringarna, turismen och även inom t.ex. 
äldreomsorgen. Arbetstagarna, med familjer, som lockas till dessa arbetsplatser är i många fall inte 
hemmahörande i åländska kommuner utan kommer typiskt från riket, från Sverige, från övriga EU-
länder samt i ett flertal fall från icke-EU-länder.  Ett nytt åtagande att erbjuda barnomsorg åt en helt ny 
grupp barn bör kopplas ihop med en tydlig finansiering eventuellt med modell av grundskolan. 

 

 § 22 Avgift för kommunal barnomsorg.  

Maxtaxan om 240 € har endast inflationsjusterats en gång (2017) sedan den nya barnomsorgslagen 
tillkom 2011. Då var maxavgiften 230 €. Motsvarande rikslagstiftning har 290 €/månad som maxtaxa 
för heltid. Lagstiftaren borde överväga att justera den högsta möjliga avgiften så att den är i paritet 
med kostnadsökningarna för tjänsteproduktionen. Eventuellt kan man överväga att föra över 
bestämmelser om maxavgifter, inkomstgränser etc till förordningsnivå för att de skall kunna justeras 
smidigare.   

Skrivningen om att vårdnadshavare bör meddelas senast tre månader före en ändring av avgiften är 
luddig och det är oklart vad den avser; ändringar i den kommunala dagvårdstaxan, ändringar i 
familjens avgift eller något annat? Hur som helst förefaller tre månader vara en omotiverat lång tid.   

 

§ 23 Avgiftsfrihet.  

Kommunerna bör kompenseras fullt ut för inkomstbortfallet för avgiftsfri förskoleundervisning. 

 

§ 24 Beräkning av avgiften. 

I likhet med resonemangen gällande § 22 ovan så kunde med fördel de skyddade beloppen ses över 
och kopplas till en förordning. 

 



§ 32 Ansökan om tillstånd för privat barnomsorg. 

Det är bra att landskapsregeringen centralt tar över ansvaret för tillståndsprocessen från kommunerna. 

 

§ 36 Beräkning av ersättningsandel för privat barnomsorg.  

Det är oskäligt att små kommuner som saknar de stora enheternas kostnadsminskande skalfördelar 
skall tvingas betala mera än större kommuner för en vårdplats i privat samhällsstödd dagvård. Det 
borde införas ett tak på vad ersättningsandelens belopp skulle kunna uppgå till. Förslagsvis 
nettomedelkostnaderna för motsvarande verksamhet på hela Åland. Enligt ÅSUB: Kommunernas och 
kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2017 Tabell 18 så var skärgårdskommunernas 
kostnader per vårddygn i barnomsorgen (exkl. hemvårdsstöd) 41% högre än snittet på Åland. 

 

§ 44 Ansvarig myndighet för tillsyn. 

Är ÅMHM rätt tillsynsmyndighet då betoningen inom barnomsorgen alltmer förskjuts till pedagogik?   

 

DEL IV Barn- och elevhälsa 

Rent allmänt taget är det positivt att de barn som går i barnomsorg inkluderas i elevhälsan. Oklart 
vilka kostnadsdrivande effekter det har men utgångspunkten bör vara att kommunen kompenseras för 
dessa. 

 

 

 

Brändö kommunstyrelse 
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