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BEHOVSUTREDNING OM TJÄNSTEFÖRÄNDRING 

OMBILDNING 

 

Avdelning/Myndighet: Ålands gymnasium  

Budgetmoment: 85500 

Nuvarande 
tjänstebenämning: 

Lektor i yrkesämnen  

Eventuellt  
Tjänstenummer: 

 

Organisatorisk 
placering: 

Ålands gymnasium 

Nuvarande 
tjänsteuppgifter: 

Lärare 

Nuvarande 
behörighetskrav: 

Enligt Landskapsförordning om gymnasieutbildning  

Nuvarande arbetstid: Enligt avtal 

Nuvarande  
avlöningsgrund: 

Enligt avtal  

Denna utredning  
uppgjord av: 

Katarina Sundberg, förvaltningschef  

Datum för uppgörande: 26.5 2021  

FÖRSLAG 

Ny tjänstebenämning: KOMMUNIKATÖR  

Organisatorisk  
placering: 

Ålands gymnasium, förvaltningschef  

Tjänsteuppgifter: 
 

- Ansvara för strategiskt arbete i interna och externa 
kommunikationskanaler och –plattformar 
- Arbeta för myndigheten samt de båda skolorna 
Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.   
- identifiera kommunikations- och 
informationsbehov för olika målgrupper  
- leda myndighetens kommunikationsgrupp 
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- koordinera sociala mediekonton samt sköter 
uppdateringar på myndighetens webb  
- delta i marknadsföringsarbetet kring Alandica 
Shipping Academy   
- ansvara för bildbank och annat stödmaterial för 
kommunikation  
 
 

Hur har uppgifterna  
skötts tidigare: 

Projektanställning sedan hösten 2018. Anhållan om 
ombildning har inlämnats även tidigare år.  

Behörighetskrav: Högskoleexamen med lämplig inriktning. Erfarenhet 
av olika kommunikationsuppdrag samt journalistik 
är fördelaktigt.   
 

Arbetstid: Enligt gällande kollektivavtal.  

Avlöningsgrund: Grundlön 3110,20 €.  
Allmänt lönetillägg och eventuella ålderstillägg med 
kollektivavtal tillkommer.  
 

Ombildningsdatum: 1.1 2022 

Eventuell omorganisering: Inte aktuellt  

Vad sker med den anställde 
efter ombildningen: 

Tjänsten är vakant.   

Motivering till förslaget, 
inklusive ev. lagstöd: 

För Ålands gymnasium betyder inrättande av 
kommunikatör en inbesparing av medel då det kan 
tas bort timmar från lärarnas arbetsplaner för olika 
marknadsföringsuppdrag och liknande. Lärare är 
dyrare än kommunikatör per timme. I dessa 
ekonomiska tider är det viktigt att lärare fokuserar 
på sitt läraruppdrag.  
En myndighet med 220 anställda och 1100 
studerande behöver hela tiden arbeta aktivt med 
kommunikation, både internt och externt. Det är inte 
längre möjligt att sköta detta professionellt på sidan 
om andra uppgifter. Genom att anställa en specialist 
får myndigheten en genomtänkt planering, 
utformning, spridning och utvärdering av den 
kommunikation som sker.  
 

Långsiktigt behov av 
tjänsten: 

Behovet kvarstår på lång sikt.  
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Ekonomiska konsekvenser: Att anställa en kommunikatör istället för att använda 
lärartimmar medför lägre kostnader.  

Jämställdhetskonsekvenser: Inga konsekvenser. 

  

 


