
BEHOVSUTREDNING OM TJÄNSTEFÖRÄNDRING 

   OMBILDNING  
 

AVDELNING/MYNDIGHET: ÅLANDS GYMNASIUM   

BUDGETMOMENT: 85500 

NUVARANDE TJÄNSTE 
BENÄMNING: IT-CHEF  

EVENTUELLT  
TJÄNSTENUMMER:   

ORGANISATORISK 
PLACERING: ÅLANDS GYMNASIUM  

NUVARANDE TJÄNSTE- 
UPPGIFTER: IT-chefen ansvarar för utveckling av it och nätbaserade 

kommunikationsformer för verksamhetens behov. IT-chefen har 
personalansvar för samtliga på IT-avdelningen. Till uppgifterna hör även 
att ansvara för marknadsförings- och informationssystem, 
datasäkerhetsfrågor och antagningssystem. Till uppgifterna hör att 
ansvara för att IT-system, IT-utrustning, programvaror samt IT-tjänster 
förnyas och utvecklas efter verksamhetens behov. IT-chefen har 
budgetansvar samt rätt att anställa tillfällig personal för högst ett år. 
Upphandlingar sköter IT-chefen tillsammans med myndighetens 
ekonomichef.  

NUVARANDE  
BEHÖRIGHETSKRAV: Lämplig högskoleexamen med datateknisk inriktning eller lämplig 

högskoleexamen kompletterad med motsvarande inriktning med 
kunskaper om och erfarenhet av systemteknik och IT-utveckling. 
Meriterande är erfarenhet av ledarskap och pedagogik.  

NUVARANDE 
ARBETSTID: kansliarbetstid  

NUVARANDE  
AVLÖNINGSGRUND: A25 

DENNA UTREDNING 
UPPGJORD AV:  Ralf Lundberg, ekonomichef  

UTSKRIFTSDATUM: 5 JUNI 2020  10:21:55 

 

FÖRSLAG:  

Ny tjänstebenämning: IT-chef  

Ny organisatorisk  
placering: Ålands gymnasium  

Nya tjänsteuppgifter: IT-chefen ansvarar för utveckling av IT och nätbaserade 
kommunikationsformer för verksamhetens behov. Ansvaret har ökat 



avsevärt de senaste åren. IT-chefen har ansvar för tekniken kring digitala 
studentskrivningar men även ett stort ansvar gällande 
informationssäkerhet. IT-chefen har personalansvar för samtliga på IT-
avdelningen. Till uppgifterna hör även att ansvara för marknadsförings- 
och informationssystem, datasäkerhetsfrågor och antagningssystem. Till 
de nya tjänsteuppgifterna hör även att ansvara för myndighetens 
digitaliserade tidsredovisningssystem samt att vara GDPR ansvarig. Till 
uppgifterna hör även att ansvara för att IT-system, IT-utrustning, 
programvaror samt IT-tjänster förnyas och utvecklas efter verksamhetens 
behov. IT-chefen har budgetansvar samt rätt att anställa tillfällig personal 
för högst ett år. Upphandlingar sköter IT-chefen tillsammans med 
myndighetens ekonomichef.  

Nytt behörighetskrav:  Samma som tidigare  

Ny arbetstid:  Kansliarbetstid  

Ny avlöningsgrund: A26  

Ombildningsdatum: 1.1 2021  

Hur de nya uppgifterna, 
sköts nu: Sköts redan av IT-chef  

Eventuell omorganisering: Nej  

 
Vad sker med den anställde 
efter ombildningen: Den anställde behåller tjänsten, med ändrad löneklass.  

Motivering till förslaget, 
inklusive ev. lagstöd: Digitaliseringen av utbildningar innebär krav på olika tekniska upplägg 

med nätverk, servers och reservkraft i samband med studentskrivningar. 
Som ett led i effektivisering av uppgifter inom myndigheten har 
tidsredovisningen digitaliserad. Något som IT-chefen ansvarar för. Därtill 
har informationssäkerhetsansvaret blivit avsevärt mer krävande i och med 
GDPR.   

Långsiktigt behov av 
tjänsten: Ja 

Ekonomiska konsekvenser: Ryms inom den ram Ålands gymnasium har fått tilldelat.  

Jämställdhetskonsekvenser:   

Övrig information:  Värt att notera är att IT-chefen vid Ålands gymnasium har personalansvar, 
något likvärdiga personer vid andra myndigheter inte har.  
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