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Ärende 

UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM 
ÄNDRING AV LAGEN OM JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN 
(JÄMSTÄLLDHETSPLANERING INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN) 
 

 
 
Bakgrund 
Social- och hälsoministeriet har begärt ett utlåtande om regeringens proposition med 
förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
(jämställdhetsplanering inom småbarnspedagogiken) 

  
Syftet är att inom småbarnspedagogiken främja jämställdhet mellan könen och att 
förebygga diskriminering som har att göra med könsmångfalden. Social- och 
hälsovårdsministeriet föreslår att utvidga skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan till 
att omfatta småbarnspedagogiken. Jämställdhetsplaner är viktiga verktyg för att i praktiken 
och på ett planmässigt sätt främja jämställdheten. Utgångspunkten är att alla barn, oavsett 
kön, ska beaktas i jämställdhetsarbetet inom småbarnspedagogiken. 
 
Dessutom ska jämställdhetslagens bestämmelse om förebyggande av diskriminering på 
grund av könsidentitet eller könsuttryck utvidgas så att den gäller småbarnspedagogiken. 
 
 
Behörighetsfördelning 
På Ålands tillämpas Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män (FFC 609/1986) med i landskapslagen vissa angivna 
avvikelser.  
 
Det som i propositionen om lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män föreslås om 
småbarnspedagogik avser i landskapet Åland barnomsorg. Bestämmelserna i 20 § 
jämställdhetslagen, som ingår i propositionen äger enligt LL (1989:27) § 3 inte tillämpning 
i landskapet Åland.  
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Synpunkter 
Inledningsvis konstateras att landskapsregeringen endast erhållit en kortare 
sammanfattning av propositionen samt de föreslagna ändrade paragraferna. 
Ämbetsspråket vid landskapsregeringen är enligt 36 § självstyrelselagen för Åland svenska 
och rikets myndigheter har enligt 38 § självstyrelselagen en skyldighet att kommunicera 
med landskapsregeringen på svenska. Landskapsregeringen kan därför endast lämna ett 
utlåtande angående innehållet i sammanfattningen och paragraferna. 
 
Ålands landskapsregering anser att det är viktigt att stärka och konkretisera främjande av 
jämställdhet inom barnomsorgen. Arbete med jämställdhet bör inledas redan i 
barnomsorgen. Ålands landskapsregering ställer sig därför positiv till att främjande av 
jämställdhet inom småbarnspedagogiken får en starkare styrning och skrivs in i 
Jämställdhetslagen. Det är däremot bra att jämställdhetsplanen kan införlivas i en annan 
plan vid verksamhetsstället, som i den arbetsplan som enligt Landskapslag (2020:32) om 
barnomsorg och grundskola (Åland) ska uppgöras av varje gruppfamiljedaghem, daghem 
och fritidshem på Åland.  
 
Enligt Lagförslag LF 15/2021–2022 (under behandling) föreslås följande text i § 2:”varje 
gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem ska göra upp en arbetsplan. Anvisning kring 
arbetsplan gäller enligt: ÅLR 2022/2951. I anvisningen ingår beskrivning av arbetet med 
jämlikhet och jämställdhet. 
 
Att anordnare av småbarnspedagogik på ett målinriktat och planmässigt sätt ska förebygga 
diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck enligt lagförslaget är 
landskapsregeringen positivt inställd till.  
 
 
 
Minister  Annika Hambrudd 
 
 
 
Specialsakkunnig i jämställdhet Kristin Mattsson 
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