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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 44a/ 1986-87 med anledning av land

skapsstyrelscns framställning till 

landstinget med förslag till grundskol

lag för landskapet Åland. 

Vid lagförslagets andra behandling har landstinget inte oförändrat godkänt det 

förslag som framställts i stora utskottets betänkande nr 44/ 1986-87. Landstinget 

har härvid beslutat på nytt inbegära stora utskottets betänkande i ärendet. 

J anledning härav har utskottet behandlat ärendet och därvid konstaterat att 

landstinget beslutat införa en ny 36 § i lagtexten i följande lydelse: 

Elevs ordning och uppmärksamhet ävensom kunskaper och färdigheter i olika 

undervisningsämnen skall bedömas med betyg vid utgången av varje termin senast 

från och med vårterminen i årskurs tre. 

Stora utskottet har efter omröstning (6-2) beslutat omfatta den ändring som 

godkänts av landstinget under ärendets andra behandling. 

Ledamoten Öberg inlämnade skriftlig reservation. 

Ersättaren Lund, som vidblev stora utskottets tidigare fattade beslut, anmälde 

avvikande åsikt. 

Ledamöterna Gustafsson och Johansson avstod från att rösta. 

Landstinget har vidare beslutat att 40 § erhåller samma lydelse som 39 § i 

kulturutskottets betänkande samt att 37-39 och 41-101 §§ erhåller samma lydelse 

som 36-38 och 40-100 §§ i stora utskottets betänkande. 

Av omgrupperingen följer att nedannämnda paragrafer ändras enligt följande: 

fil 
Kan handikappad på grund av sitt handikapp inte få undervisning i nioårig 

grundskola, inleds barnets läroplikt ett år tidigare än den i fil nämnda tidpunkten 

och fortgår i 11 år. 
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lli 
(1 mom. lika som 47 § 1 mom. i stora utskottets betänkande). 

Vid fortsatt obefogad frånvaro skall skolnämnden uppmana vårdnadshavaren att 

fullgöra i 1 mom. nämnd skyldighet. Beroende på omständigheterna gör skolnämn

den anmälan hos socialnämnden eller vidtar i fil nämnd åtgärd. Tillhör läropliktig 

elev annan skolnämnds förvaltningsområde skall meddelande om vidtagen åtgärd 

lämnas till denna skolnämnd. 

fil 
Kan i 1Z.J. 1 mom. avsedd skolskjuts inte ordnas på ett ändamålsenligt sätt skall 

kommunen efter att ha hört vårdnadshavaren ordna inackordering för eleven. 

Inackorderingen är kostnadsfri för eleven. 

(2 mom. lika som 57 § 2 mom. i stora utskottets betänkande). 

90 § 

I beslut som skolnämnd fattat söks ändring hos kommunstyrelsen genom 

kommunala besvär, om beslutet gäller 

1) elevs skolgång i annan skola än det egna distriktets; 

2) inkvartering, skolskjuts eller understöd för skolskjuts och ledsagande; 

3) antagning till sommarkoloni; 

4) bestämmande av tjänstemans tjänstgöringsplatser; 

5) i .§l..j_ 2 mom. avsett ärende om beviljandet av tillstånd med stöd av 

skolstadga ankommer på skolnämnden; eller 

6) ärende, som kan överföras till kom munstyrelsen för handläggning. 

(2 mom. lika som 89 § 2 mom. i stora utskottets betänkande). 

lli 
Om inte annat följer av .2Q och 2.lli söks ändring i skolnämnds beslut genom 

skriftliga besvär hos landskapsstyrelsen. 

Stora utskottet har beslutat omfatta dessa ändringar. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt meddela 

Mariehamn den 1 oktober 1987 

att stora utskottet omfattat lagförsla

get i enlighet med landstingets beslut. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Bornan 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföran

den Sven-Olof Lindfors, ledamöterna Berg, Gustafsson, Roy Jansson (delvis), 

Johansson, Nordlund, Wilhelms och Öbcrg samt ersättaren Lund. 



RESERVATION 

Jag kan inte omfatta stora uskottets beslut att i grundskollagen införa en ny 36 §. 

Någon diskussion om tidpunkten för betygens införande fördes aldrig i utskottet. 

Diskussionen gällde endast huruvida frågan om betyg skall vara inskriven i 

lagtexten eller i förordningen. Eftersom jag inte haft möjlighet att höra sakkunniga 

i frågan vidblir jag vid min och den juridiska expertisens tidigare uppfattning att 

bestämmelsen om vitsord är en förordningsfräga. 

Mariehamn den 1 oktober 1987 


