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1 Inledning 

 

Myndigheten Å lands gymnasium besta r av en samordningsenhet samt skolorna 

Å lands lyceum och Å lands yrkesgymnasium. Detta personalbokslut a r en redogo -

relse av olika personalrelaterade ma tetal baserade pa  antalet a rsverken och antalet 

ansta llda.  Redogo relsen a r ett sto d fo r uppfo ljning och planering av en ha llbar per-

sonalpolitik. 

De flesta uppgifter a r ha mtade ur va rt personaladministrativa system Unit4.   

Å ret 2021 var a terigen ett a r som fa rgades av den pandemi som va rlden drabbats 

av. Skolorna var sta ngda fo r distansundervisning under tre tillfa llen och beroende 

pa  pandemins spridning var ma nga studerande och ansta llda sjuka i covid-19. Ålla 

ansta llda har gjort ett fantastiskt arbete med att ha lla iga ng verksamheten och med 

kort varsel komma pa  flexibla lo sningar!    

Precis som tidigare a r har en enka t om arbetsva lbefinnande gjorts. Det o vergri-

pande resultatet fra n den presenteras a ven i detta personalbokslut. Enka ten visar 

att trivseln pa  arbetsplatsen fortfarande a r pa  ho g niva , ba de med arbetsuppgifter 

och kollegor, vilket a r gla djande. Vi har en mycket engagerad personal vilket helt 

klart ska ses som en framga ngsfaktor.   

Personalkostnaderna uppgick till 12,7 miljoner euro a r 2021, vilket var en o kning 

med 0,6 miljoner fra n fo rega ende a r. Med personalkostnader avses lo ner, lo nekost-

nader samt o vriga personalersa ttningar.  

 

2 Årsverken 

Variationerna i personalstyrkan under året och andelen deltidsarbetande är orsa-

ker till att årsverken bättre beskriver personalresurserna än antalet anställda.  

1 årsverke motsvarar ett års heltidsarbete. Deltidsarbete räknas om till årsverken i 

förhållande till deltidsprocenten (t.ex. en person som arbetar halva året = 0,5 års-

verken). Avlönade anställningsdagar kan vara både arbetsdagar och frånvarodagar 

med lön (semester, sjukledig och andra ledigheter med lön). Timavlönade ingår inte 

i statistiken på grund av att kopplingen mot arbetade timmar ännu inte fungerar i 

personalrapporten. 

 

I tabellen nedan är Ålands gymnasiums verksamhet indelad i enheter enligt föl-

jande:  

• Ållma n fo rvaltning och ekonomi 

• Bespisningsko k 

• IT-avdelning 

• Sta davdelning 

• Å lands lyceum  

• Å lands yrkesgymnasium, rektor (inkluderar la roavtal samt vuxenutbildning) 
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• Utbildning inom yrkesinriktad specialundervisning och yrkestra ningsundervis-

ning 

• Strandgatan 1 (utbildning inom turism-, kostha lls- och ekonomibranschen, inom 

samha llsvetenskapligt, fo retagsekonomiskt och administrativt omra de samt 

inom naturvetenskapligt omra de)  

• Ö stra Skolgatan 2 (utbildningar inom social- och ha lsoomra det, samt inom hu-

manistiskt och pedagogiskt omra de)  

• Sjo fartsenheten (utbildning inom sjo fart)  

• Neptunigatan 19 (utbildningar inom omra dena teknik och friso r)  

 

Årsverken per enhet     

 Kvinnor Män Totalt 2021 2020 2019 

Allmän förvaltning 6,5 6,5 13     

Bespisningskök 7,7 4,3 12    

IT-avdelningen 1 3,9 4,9    

Städavdelningen 18 1,4 19,4    

Ålands lyceum 27,1 14 41,1    

Ålands yrkesgymnasium, 
rektor 8,4 3,6 12    

Special- och träningsun-
dervisningen 3,9 2,8 6,7    

Enheten Strandgatan 1 16,3 11,8 28,1    

Enheten Östra skolgatan 
2 18,7 5,7 24,4    

Sjöfartsenheten 6 13,2 19,2    

Enheten Neptunigatan 19 11 18,8 29,8    

Totalt 124,6 86 210,6 213,65 188,31 

Fördelning i % 59,16 % 40,84 % 100 %     
 

Tabell 1. (Årsverken = avlönade anställningsdagar angivna i kalenderdagar / 366 * 

(deltidsprocent/ 100)). (1) Från 1.8.2019 övergick personal och verksamhet inom sjö-

fartsutbildningen på gymnasialstadiet från Högskolan på Åland till Ålands gymna-

sium. Detta påverkar jämförelsen mellan 2019 och 2020.  

 

3 Anställda 

 

Till antal anställda räknas alla personer som har ett anställningsförhållande under 

tiden 1.1.2021 - 31.12.2021. Anställda som har varit frånvarande under hela året 

utan lön har inte tagits med i räkningen då vikarien räknats som anställd. Timavlö-

nade ingår inte heller i statistiken. 

 Kvinnor Män Totalt 

Antal anställda 1.1 – 31.12.2021 143 94 237 

Fördelning i % 60,4 % 39,6 % 100 % 

Tabell 2. Totala antalet anställda personer 
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3.1 Åldersstruktur 
Ånsta llda enligt a ldersstruktur

 

 

Diagram 2. Åldersstruktur totala anställda över 0,08 i årsverken uträknat i person.  

 

Medelåldern inom Ålands gymnasium var under kalenderåret 46,11, medan medi-

anåldern var 48 år. Merparten av de anställda finns i åldersintervallet 50–59 år. 

 

3.1.1 Pensionsavgångar 

Under a r 2021 gick totalt 4 ansta llda i pension, 1 kvinna och 3 ma n. Under a r 2022 

bera knas 41 ansta llda vara mellan 60 - 68 a r.  

 

3.2 Anställda enligt anställningsform 
 

 

Tabell 5. Anställda enligt anställningsform procentuellt  

Ko nsfo rdelningen fo r de ansta llda var 137 kvinnor och 100 ma n. Ko nsfo rdelningen 

avseende lektorer och timla rare var ja mn, medan kvinnorna var fler i ordinarie 

tja nst och tillsvidare ansta llningar i arbetsavtal. Totalt hade 60,3% av de ansta llda 

en fast ansta llning. Åntalet visstidsansta llda och timla rare utgjorde 39,7%. 

under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år
65 år och

över

Kvinnor 4 22 39 53 19 6

Män 6 13 25 34 12 4
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arbetsav-
tal, visstid 

Kvinna 27 26 3 33 13 29 6 

Man 37 33 1 13 5 4 7 

Totalt 64 59 4 46 18 33 13 
kvinna 

% 11,4 % 11,0 % 1,3 % 13,9 % 5,5 % 12,2 % 2,5 % 

Man% 15,6 % 13,9 % 0,4 % 5,5 % 2,1 % 1,7 % 3,0% 
Totalt 

% 27 % 24,9 % 1,7 % 19,4 % 7,6 % 13,9 % 5,5 % 
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3.3 Vakanta tjänster 
Myndigheten hade vid a rets slut 17 lediga lektorat, 5 vakanta inra ttade tja nster 

samt 5 lediga arbetsavtalsfo rha llanden.  

Na r myndigheten Å lands gymnasium bildades a r 2010 slogs 6 skolor ihop till en 

myndighet med 2 skolor. I respektive skola fanns allma nna la rare och yrkesla rare 

fo r de utbildningslinjer man ansvarade fo r. Åntalet lediga lektorat a r med anledning 

av detta ho gt eftersom alla tja nster inte tillsatts per automatik na r na gon slutat. 

Na gra av lektoraten har idag en timla rare som sko ter uppdraget.  

4 Hälsorelaterad frånvaro 

I tabellen nedan kan man utla sa antalet sjukfra nvarodagar fo rdelat pa  kvinnor och 

ma n, samt om det ga ller la ngre eller kortare sjukskrivning. Som sammanha ngande 

sjukfra nvaro ra knas lo rdag och so ndag in. Sa ledes blir fredag, lo rdag, so ndag och 

ma ndag en fra nvaro pa  4 dagar.  

Ha lsorelaterad fra nvaro i kalenderdagar Kvinnor  Ma n Totalt 

Sjukfra nvaro, ho gst 3 dagar 497 dagar 218 dagar 715 dagar 

Sjukfra nvaro, 4 dagar eller fler 1157 dagar 791 dagar 1948 dagar 

Sammanlagt 1654 dagar 1009 dagar 2663 dagar 

        

Sammanlagt i genomsnitt/a rsverken 13,27 dagar 11,73 dagar 12,64 dagar 

Sammanlagt i genomsnitt/ansta lld 11,57 dagar 10,73 dagar 11,24 dagar 

Tabell 4. Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/ anställda = antalet sjukfrånvaroda-

gar i kalenderdagar/ antalet anställda. 

 

Den sammanlagda ha lsorelaterade fra nvaron vid Å lands landskapsregering a r 

2021: 

 

Ha lsorelaterad fra nvaro i kalenderdagar Kvinnor  Ma n Totalt 

Sammanlagt i genomsnitt/a rsverken 13,34 dagar 10,32 dagar 11,9 dagar 

Sammanlagt i genomsnitt/ansta lld 12,15 dagar 9,56 dagar 10,92 dagar 
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Diagram 5. Hälsorelaterad frånvaro per åldersgrupp, kalenderdagar/ anställda. 

5 Friskvård 

I syfte att uppra ttha lla och fo rba ttra personalens ha lsa och va lbefinnande erbjuds 

ansta llda inom Å lands gymnasium mo jlighet till subventionerad friskva rd. 

Personalen fa r friskva rdsfo rma nen fra n Friskva rd.ax fo r motion och kultur samt fo r 

massage och fotva rd. 

Friskva rdsfo rma nen nyttjades till ett va rde om 55,640 euro (65% motion och kul-

tur, 35% massage och fotva rd). Totalt nyttjade 192 av 237 fo rma nen till 60% i ge-

nomsnitt. 

I samtliga skolhus finns cyklar fo r ansta llda att la na.  

5.1 Friskvårdsgrupp för anställda 
Under a ret har en friskva rdsgrupp arbetat fo r att o ka gemenskapen och a ven va lbe-

finnandet hos ansta llda. Bland annat sa  finns det under vintersa songen tre skidkort 

att la na hos personalhandla ggarna. Skidkorten ger oss mo jlighet att gratis a ka 

la ngdskidor i de preparerade spa ren vid Vikingahallen.  

Da rtill har ansta llda a ven mo jlighet att beso ka skolornas gym. Gymmen a r utrus-

tade med b la hantlar, skivsta nger, vikter, rep och motionscyklar.  

Fo r att o ka gemenskapen mellan personalgrupper och fo r att fa  tillfa lle att la ra sig 

na got nytt har en intern kurskatalog tagits fram. Under 2021 erbjo ds: SomaMove, 

julgodis och bodypump. Medlemmar i gruppen har varit: Susann Ra stedt (ordf.), Er-

ica Borg, Hannes Wallin och Marika Kvarnstro m.   

under 30
år

30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år
65 år och

över

Kvinnor 2,25 4,86 21,00 9,45 11,21 0,66

Män 1,50 9,23 7,32 7,61 34,75 5,25

Totalt 3,75 14,09 28,32 17,06 45,96 5,91
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6 Jämställdhet och likabehandling 

Fra gan ”upplever du att arbetsplatsen a r ja mlik” har tagits med i den a rliga arbets-

va lbefinnandeenka ten. 2021 var medelva rdet 7,38 (skala 1-10).  

Å lands lyceum valde att ta reda pa  mer om vad svaren grundade sig pa  i ja mlik-

hetsfra gan 2020. En fo rdjupande enka t samt workshop genomfo rdes 2021 av extern 

konsult och en likabehandlingsgrupp tillsattes som jobbat vidare med uppfo lj-

ningen. 

Ja msta lldhets- och likabehandlingsplanen har fo ljts upp under a ret.  

7 Arbetsvälbefinnande 

Årbetsva lbefinnandet ma ts a rligen i en enka t bland alla ansta llda. Utga ende fra n re-

sultaten ha lls enhets/avdelningsvisa diskussioner och planer fo r eventuella a tga r-

der. Resultaten kan sammanfattas med hja lp av medelva rdet (KivaQ index 1-10) 

som de senaste a ren sett ut som fo ljande:  

2021: 7,85  

2020: 7,92  

2019: 7,88 

 

8 Arbetarskydd 

Fo r 2021 har uppra ttats en skild verksamhetsbera ttelse fo r arbetarskyddet. Årbe-

tarskyddsfra gorna inkluderas i personalbokslutet fo r 2022.  

9 Uppvaktningar under året 

Myndigheten uppvaktar a rligen de som fyllt 50 a r samt nyblivna pensiona rer. Jubi-

larer i maj 2021 var de nyblivna pensiona rerna Solveig Krogell, Doris Jansson, Ån-

Chatrine Holmstro m och 50-a ringarna Ulrika Back, Joachim Dolke, Irma Merila inen, 

Mathias Franzas, Peter Å kerholm, Markus Metsola, Penilla Eriksson, Maribeth Kyllo -

nen, Petra Brunila och Jaana Salminen. Vid julen uppvaktades Sebastian Ö lander 

som fyllt ja mnt.  

 

https://intranet.gymnasium.ax/system/files/ag-arbsk_verksamhetsberattelse-2021_0.pdf
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