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 T J Ä N S T E M A N N A B E S L U T   
UTFÄRDAT AV KOMMUNDIREKTÖREN I JOMALA KOMMUN 
 

 
Datum: 11.5.2021                 Paragraf 97/2021 
 
Ärende: 
Anställande av timlärare i huvudsyssla med idrottsläraruppgifter under perioden 1.8.2021-

31.7.2024. 

 

Redogörelse för ärende: 
En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med idrottsläraruppgifter har varit 

lediganslagen att sökas under tiden 14.4 – 28.4.2021. Annons bifogad (Bilaga 1). Under 

ansökningstiden har 6 ansökningar inkommit. En av de sökande har intervjuats och en var 

känd sedan tidigare. Förteckning av alla sökanden bifogas (Bilaga 2).  

 

I enlighet med 73§ Jomala kommuns förvaltningsstadga av 8.12.2020 har kommundirektören 

beslutanderätt vid val och anställning av övrig personal. 

 
Motiveringar: 
Behörighetskraven har tillsammans med ansökningshandlingarna och genomförda intervjuer 

legat till grund för urvalet bland de sökande. Utgående från den sammanvägda bedömningen 

kan konstateras att Petra Larsson är formellt behörig för befattningen. Petra Larsson har 

dessutom genom sin tidigare arbetsinsats i kommunen visat prov på goda arbetsresultat och 

bedöms vara den som bäst passar in i arbetsgruppen.  

 
Beslut: 
Petra Larsson anställs till den lediganslagna tjänsten som timlärare i huvudsyssla med 

idrottsläraruppgifter i Jomala kommun. Befattningen tillträds 1.8.2021 och är på viss tid tills 

31.7.2024. Inledande placering är Vikingaåsens skola. Lön samt övriga villkor fastställs enligt 

gällande kollektivavtal.  

 
Myndighetens underskrift: 
 

 

 

Kommundirektör   Christian Dreyer 

 

 

Bilagor: 
– Annons (Bilaga 1) 

– Förteckning av alla sökanden (Bilaga 2) 

 

 

Rättelseyrkande, se följande sida: 
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Anvisning för rättelseyrkande 
Den som är missnöjd med detta tjänstemannabeslut kan yrka om rättelse. Beslutet tas då upp i det organ som är 

ansvarigt för beslutet och prövas på nytt.  

Rättelseyrkande får lämnas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas 

av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.  

Rättelseyrkandet ska lämnas in inom fjorton dagar från delfåendet (då man fick ta del av beslutet). En part anses 

ha fått ta del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått ta del av beslutet den 

sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats har 

publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla på www.jomala.ax.  

Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det grundar sig på 

(varför beslutet ska ändras).  

 

Rättelseyrkandet skickas till: 

Kommunstyrelsen i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

eller 

info@jomala.ax 

 

Beslutets delgivning 
Beslutet har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla den 14.5.2021. 

Beslutet har den 11.5.2021 skickats till Petra Larsson. 

 

 

 

 

 



Avsändare 

SÅHD k.f 

 
Handläggare 

Mathias Eriksson 

Datum 

11.5.2021 
 

 

Vår beteckning 
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Postadress 

Skolvägen 5 
AX-22150 JOMALA 

Telefon 

+358(0)18-328718 
 

Telefax 

+358(0)18-328726 
 

E-post 

info@sahd..ax 
 

FO-nummer 

0205024-7 

Bank 

ÅAB 660100-1111707 
IBAN:F1636601 0001 1117 07 

ANDB 557804-247749 

Nordea 229618-120997  

 

 SÖDRA ÅLANDS SKOLDISTRIKT 

 Följande tjänster och befattningar lediganslås att sökas: 

  

 KYRKBY HÖGSTADIESKOLA 

 

 

1. En tillsvidare tjänst som lektor i hemkunskap fr.o.m. 1.8.2021 (tjänst nr 17) 

lediganslås ånyo. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av 

tjänsten. 

 

2. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla i förberedande undervisning 

med undervisningsskyldighet i spanska under tiden 01.08.2021-31.7.2022. 

 

3. En tidsbunden tjänst som timlärare i bisyssla med undervisningsskyldighet i 

finska, 9 vt under tiden 1.8.2021-31.7.2022. 

 

4. En tillsvidare befattning på heltid som ansvarig matutdelare vid KHS fr.o.m. 

1.8.2021. 

 Upplysningar: Rektor Kristian Granberg +358 (0)457 591 0377, E-post: kris-

tian.granberg@sahd.ax och http://www.khs.ax/. 

 

  

 TRÄNINGSUNDERVISNINGEN 

 

5. En tillsvidare tjänst som föreståndare vid träningsundervisningen fr.o.m. 

1.8.2021. Behörighetskravet för tjänsten är specialklasslärare samt övriga i LF 

(ÅFS 99:2020) § 23 angivna behörighetskrav. Tjänsten tillsätts under förut-

sättning att förbundsfullmäktige inrättar tjänsten. 

  

6. En tidsbunden tjänst som specialklasslärare under tiden 1.8.2021 - 31.7.2022. 

 

7. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla i förberedande undervisning 

under tiden 1.8.2021-31.7.2022. 

 

   8-9. Två tidsbundna befattningar som elevassistenter vid träningsundervisningen på  

  deltid, 21 timmar/vecka, under tiden 12.8.2021-8.6.2022. 

 

 Upplysningar: Föreståndare Elin Grönqvist 018 328 725, E-post: 

elin.gronqvist@sahd.ax. 

 

  

 JOMALA KOMMUNS LÅGSTADIESKOLOR 

 

10. En tidsbunden tjänst som klasslärare för tiden 01.08.2021-31.07.2022 med pla- 

cering vid Södersunda skola. 

 

11. En tillsvidare befattning som fritidshemsföreståndare vid Södersunda fritids-

hem, 69,28% av heltid, från och med 11.08.2021 lediganslås ånyo. Tidigare 

inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av befattningen. 
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Postadress 

Skolvägen 5 
AX-22150 JOMALA 

Telefon 

+358(0)18-328718 
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ÅAB 660100-1111707 
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12. Ett klasslärarvikariat vid Vikingaåsens skola (moderskapsvikariat) under tiden 

01.08.2021-21.03.2022. 

 

13. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med idrottsläraruppgifter vid 

Vikingaåsens skola under tiden 01.08.2021-31.07.2024. 

Upplysningar: Rektor Pia Axberg, tel. 018 329 711, e-post; pia.axberg@sahd.ax. 

  NÄFSBY SKOLA, Hammarlands kommun 

 

14. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter un-

der tiden 1.8.2021-31.7.2022.  

 

15. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla i förberedande undervisning 

under tiden 1.8.2021-31.7.2022.  

Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén 0457 344 4945, E-post: 

niklas.wasen@sahd.ax 

 

 

 ECKERÖ SKOLA, Eckerö kommun 

 

16. En tidsbunden tjänst som klasslärare under tiden 1.8.2021-31.7.2022. 

 

17. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter, 16 

h/vecka, under tiden 1.8.2021-31.7.2022. 

 

18. En tidsbunden befattning som elevassistent, 26 h eller 67,10% av heltid, kan 

ev. kombineras med fritidshemmet kl. 7-9 dagligen, under tiden 16.8.2021 – 

8.6.2022. 

 

19. En tidsbunden befattning som elevassistent, 20 h eller 51,6% av heltid, kan ev. 

kombineras med fritidshemmet kl. 7-9 dagligen, under tiden 16.8.2021 – 

8.6.2022. 

 

20. En tidbunden befattning som fritidshemsledare, 21 h eller 54,2% av heltid, 

11.8.2021 – 11.6.2022. 

 Upplysningar: Skolföreståndare Maria Bonds, tel. 38 361 eller 358 408 342 812 E-post: 

maria.bonds@sahd.ax och http://www.eckeroskola.ax/ 

 

  

LUMPARLANDS SKOLA, Lumparlands kommun 

21. En tidsbunden tjänst som klasslärare under tiden 1.8.2021-31.7.2022. 

 

Upplysningar: Skolföreståndare Mathias Boijer, tel. 018 359 031, e-post; mat-

hias.boijer@sahd.ax.  

 På tjänsterna och befattningarna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och 

behörighetsintyg skall inlämnas senast den 28.4.2021, under adress: Förbundskansliet, 
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Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall 

lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg. 

 

 Jomala den 13.4.2021 

 Förbundsstyrelsen, utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö, utbildningsnämnden i 

Hammarland, samt kommunstyrelserna i Jomala och Lumparland. 

mailto:info@sahd.ax
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INRÄTTNING: Jomala kommun

Sökt befattning:

Timlärare i huvudsyssla 

med 

idrottsläraruppgifter

Förnamn Efternamn Utbildning Behörig Obehörig Arbetserfarenhet

Håkan von Krusenstierna Läkepedagog X Studiolärare Våsen

Elin Zetterström

Ämneslärarprogrammet 

Örebro universitet X

Petra-Maria Ramstedt Merkonom ÅYG X

Petra Larsson

Lärare i idrott och hälsa samt 

hälsokunskap GIH X Idrottslärare Vikingaåsen

Eva-Marie Olofsson

Lärarutbildning Högskolan 

Gävle, svenska, gymnastik och 

idrott X

vik lärare i idrott, Strandnäs 

skola

Robin Sjöblom

Studerar företgsekonomi YH 

Novia X Åland Post lager och logistik
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