
Ett öppet brev till fullmäktige, styrelse och det organ som ansvarar för sociala frågor i de åländska 

kommunerna. 

 

Vi, som undertecknar det här brevet, vill tydligt framföra vår gemensamma önskan om ett enat 

barnskydd för Åland. Vi är övertygade om att det är den enda vägen att gå för att uppnå de 

förbättringar som vi ser som akut nödvändiga. 

Vi är alla överens om, och så står det också i lagen, att föräldrarna har ansvaret för sina barn. 

Föräldrarna är barnens trygghet. De ska ge barnet omsorg enligt barnets behov och bästa möjliga 

förutsättningar för en bra utveckling.  

Ibland uppstår situationer där föräldrarna behöver stöd och hjälp i den här uppgiften. I vissa allvarliga 

fall, där föräldrarna är förhindrade eller oförmögna att överhuvudtaget finnas till för sitt barn eller se 

barnets behov, är barnet ytterst utelämnat och sårbart. Här är barnskyddet den enda myndighet som 

har mandat och ansvar att agera för att barnet ska få hjälp och bästa möjliga förutsättningar att leva 

ett bra liv, här och nu och i framtiden. Barnskyddsarbetet är oerhört viktigt och komplext. 

Vi, som undertecknar det här brevet, möter ofta eller jobbar dagligen med utsatta barn och unga på 

Åland. Vi följer, och deltar i, barnens och familjernas kamp på nära håll. Därför vill vi vara helt säkra 

på att ni, när ni fattar det viktiga beslutet om barnskyddets framtid, ska veta vad vi tycker och vilka 

argument vi har för den åsikten. 

Enligt vår bedömning kommer ett enat barnskydd att medföra förbättringar på följande områden: 

Jämlikhet och rättsskydd Alla barn och föräldrar har rätt till jämlik behandling och service i 

enlighet med gällande lagstiftning.  

 Socialarbetare, familjehem och andra som utför viktiga uppdrag för 

barnskyddet har rätt att känna sig trygga i sina uppdrag. 

Samverkan EN myndighet för andra myndigheter och samarbetspartners att 

samverka med och skapa tillit till.  

Rekrytering Rekrytering av kompetent personal till barnskyddet på Åland är just nu 

svårt. Ett enat barnskydd med goda förutsättningar för arbetet skapar 

bättre möjligheter att rekrytera personal. 

Specialisering Barnskyddets arbete omfattar många olika specialområden. 

Möjligheterna för personalen att få nödvändig, planmässig fortbildning 

och möjligheter till specialisering ökar. 

Kollegialt stöd  Gynnar barnets ärende och personalens mående. 

Tillgänglighet En större enhet har klart bättre förutsättningar för att ha kontinuitet i 

service och insatser vid semestrar och sjukfrånvaro. EN enhet att vända 

sig till vid oro för ett barn ger tydlighet och bättre tillgänglighet. 

  



Kontinuitet I barnskyddets arbete skapas förtroenden till utsatta barn och föräldrar. 

De här barnen har ofta många avsked och uppbrott i bagaget. Det är 

viktigt att vi gör vad vi kan för att minska risken för personal-

omsättningar.  

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

 Idag samlar ÅSUB och Institutet för hälsa och välfärd viss statistik om 

barnskyddet på Åland, men det är viktigt att vi får bättre förutsättningar 

för uppföljning, utvärdering och utveckling av barnskyddets arbete som 

helhet. 
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