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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: 14.7.2021                Paragraf 124/2021 
 
Ärende: Nytt ansökningsförfarande för tjänsten som planerare 
 
Part: Sökanden enligt bilaga (bilaga 2). 
 
Redogörelse för ärende: 
Den inrättade tjänsten som planerare har varit lediganslagen i två omgångar, 12.5 - 28.5.2021 
samt 24.6 - 9.7.2021 (bilaga 1). Tolv ansökningar har inkommit varav fem bedöms behöriga 
utgående från avslutade utbildningar. Rekryteringsgruppen bedömer att det vore önskvärt att 
ytterligare bredda urvalet av behöriga sökande och genomföra en ny rekrytering efter 
semesterperioden och med längre ansökningstid. 
 
Motiveringar: 
I enlighet med lag om kommunala tjänsteinnehavare 4 § (FFS 2003:304, ÅFS 2004:24) kan 
arbetsgivaren av grundad anledning besluta om nytt ansökningsförfarande. Anledningen är i 
detta fall att bredda urvalet av behöriga sökande. 
 
Enligt 73 § Jomala kommuns förvaltningsstadga av 8.12.2020 är kommundirektören behörig 
att fatta beslut om val och anställning av övrig personal.  
 
 
Beslut: 
Rekryteringen av planerare avbryts och ett nytt rekryteringsförfarande genomförs efter 
semesterperioden med minst 30 dagars ansökningstid. 
 
Myndighetens underskrift: 
 
 
 
Kommundirektör   Christian Dreyer  
 
 
 
Bilagor 
– Annons (bilaga 1) 
– Förteckning av alla sökanden (bilaga 2)  
 
Anvisning om 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 16.7.2021. 
Beslutet har 14.7.2021 skickats till de sökande. 

 



 

 

JOMALA KOMMUN  

 

 

Jomala kommun söker en  

 

PLANERARE 
 

Tjänsten utgör en tillsvidare heltidstjänst med tillträde snarast enligt överenskommelse. 

Tjänsten är underställd planläggaren. Tjänsten tillsätts under förutsättning att 

kommunfullmäktige inrättar tjänsten, i annat fall avbryts rekryteringen och de sökande 

meddelas. 

 

Arbetsuppgifterna är bland annat att tillsammans med planläggaren handha planeringsuppgifter 

inom kommunen. Det kan handla om att uppgöra kommunens detalj- och generalplaner och 

bistå kommunstyrelsen i ärenden som gäller planläggning, men även att bistå vid beredningen 

av ärenden till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och på begäran bistå byggnämnden 

i ärenden som gäller lov-, tillsyns- och inspektionsfrågor och därmed sammanhängande 

verksamhet samt följa med utvecklingen inom byggnadsväsendet och att företräda kommunen 

vid lantmäteriförrättningar inom verksamhetsområdet. I uppgifterna ingår även regelbundet 

samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Sammanfattningsvis arbetar du med det breda 

och spännande området planläggning och samhällsbyggande.  

 

Kompetenskraven är högskoleexamen eller motsvarande examen avlagd inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom 

byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen. 

 

Lön utgår i enlighet med lönegrupp 50102014 och övriga bestämmelser i kommunalt tjänste- 

och arbetskollektivavtal för teknisk personal eller motsvarande bestämmelser i senare gällande 

kollektivavtal. För närvarande är den uppgiftsrelaterade grundlönen ca 2.750 euro i månaden 

och det tillkommer bransch- och individuella tillägg enligt avtal. En prövotid om sex (6) 

månader kan komma att tillämpas. Körkort förutsätts för tjänsten.  

 

Din fritt formulerade ansökan och CV ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 28 maj 

2021 kl. 15.00. Ansökan riktas till Jomala kommun, PB 2, AX-22 151 Jomala eller per e-post 

till info@jomala.ax. Jomala kommun föredrar ansökningar per e-post. Ange ”Planerare” i 

ämnesraden. 

 

För mer information se www.jomala.ax eller kontakta kommundirektör Christian Dreyer på tfn 

(0)18 329 126 / christian.dreyer@jomala.ax.  

 

 

 

 

 

Jomala den 12 maj 2021 

Kommunstyrelsen i Jomala 

mailto:info@jomala.ax
http://www.jomala.ax/
mailto:christian.dreyer@jomala.ax


 

 

JOMALA KOMMUN  

 

 

Jomala kommun förlänger ansökningstiden för tjänsten som  

 

PLANERARE 
 

Tjänsten utgör en tillsvidare heltidstjänst med tillträde snarast enligt överenskommelse. 

Tjänsten är underställd planläggaren.  

 

Arbetsuppgifterna är bland annat att tillsammans med planläggaren handha planeringsuppgifter 

inom kommunen. Det kan handla om att uppgöra kommunens detalj- och generalplaner och 

bistå kommunstyrelsen i ärenden som gäller planläggning, men även att bistå vid beredningen 

av ärenden till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och på begäran bistå byggnämnden 

i ärenden som gäller lov-, tillsyns- och inspektionsfrågor och därmed sammanhängande 

verksamhet samt följa med utvecklingen inom byggnadsväsendet och att företräda kommunen 

vid lantmäteriförrättningar inom verksamhetsområdet. I uppgifterna ingår även regelbundet 

samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Sammanfattningsvis arbetar du med det breda 

och spännande området planläggning och samhällsbyggande.  

 

Kompetenskraven är högskoleexamen eller motsvarande examen avlagd inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom 

byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen. 

 

Lön utgår i enlighet med lönegrupp 50102014 och övriga bestämmelser i kommunalt tjänste- 

och arbetskollektivavtal för teknisk personal eller motsvarande bestämmelser i senare gällande 

kollektivavtal. För närvarande är den uppgiftsrelaterade grundlönen ca 2.750 euro i månaden 

och det tillkommer bransch- och individuella tillägg enligt avtal. En prövotid om sex (6) 

månader kan komma att tillämpas. Körkort förutsätts för tjänsten.  

 

Din fritt formulerade ansökan och CV ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 9 juli 2021 

kl. 15.00. Ansökan riktas till Jomala kommun, PB 2, AX-22 151 Jomala eller per e-post till 

info@jomala.ax. Jomala kommun föredrar ansökningar per e-post. Ange ”Planerare” i 

ämnesraden. Ansökningar som inkommit tidigare beaktas i den fortsatta processen.  

 

För mer information se www.jomala.ax eller kontakta vik. kommundirektör Emilia Josefsson 

på tfn (0)18 329 120 / emilia.josefsson@jomala.ax.  

 

 

Jomala den 24 juni 2021 

Kommunstyrelsen i Jomala 

mailto:info@jomala.ax
http://www.jomala.ax/
mailto:emilia.josefsson@jomala.ax
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Namn Utbildning Arbetslivserfarenhet i urval Övrigt 
Ansökningsperiod 1     

Victor Wigö  
 

• Samhällsplanerarprogrammet, 
Gävle, 2018- 

 Ej behörig 
(examen i oktober/november) 

Shahriar Khalili  
 

• Bachelor in Civil Engineering 
(marine structures), Teheran, 2015 

• Master of Structural Engineering 
and Building Technology, 
Chalmers, 2021 

• Team leader, Foodora, 2020- 

• Founder, board member & CEO, Sepehr 
Ramesh Designers Co, 2014-2018 

• Construction manager, 2009-2013 
 

Behörig 
 

Clara Leila Tavares Q 
Mariehamn 

• Yrkesgymnasium samt div. kurser 
vid medborgarinstitutet samt 
Högskolan på Åland, 2011-2021 

 Ej behörig 

Björn Jusslin 
 

• Lantmäteriingenjör, Novia, 2015 

• Div. övriga kurser inom bl.a. 
karriärträning, data och planering, 
2016-2018 
 

• Skogsplanterare, Skogsvårdsföreningen, 
2021 

• Mätningsarbetare, Ab Tallqvist Infra Oy, 
2021 

• Mätningstekniker, Storumans kommun, 
2020 

• Lantmäteriingenjör, Växjö kommun, 
2019 

• Mätningstekniker, MB Gräv och Last Ab, 
2018 
[...] 

Behörig  
Innehar B-körkort.  

Fredrik Eklund  • Stadsutbyggnad, -utveckling och 
planering, Malmö uni., 2018- 

 Ej behörig 
(examen i augusti)  

Yousef Mohammed  
 

• Byggnadsingenjör, Karlstad 
universitet, 2020 

• Biträdande arbetsledare, Peab Ab, 
praktik två månader 2019 

• Maskinoperatör, Valmet Ab, två 
månader 2018-2019 

Behörig  
Innehar B-körkort. 

Kalle Mattsson  • Naturbruksgymnasium med 
inriktning skogsbruk, 2012 

 Ej behörig  
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Fredrik Lundström  Ej lämnat in ansökningshandlingar.   Ej behörig  

    

Ansökningsperiod 2     

Oskar Fyrvall  • Skogsbruksingenjör, YH Novia, 
2016 

 Ej behörig  

Robert Hedlund  • Byggnadsingenjör, Örebro uni., 
2021 

• Caféansvarig, Taxinge slott, 2013-2019 
 

Behörig  
Innehar B-körkort. 

Emma Lindström  • Planarkitekt, Blekinge tekniska 
högskola, 2000- 

 Ej behörig  

Fredrik Koivumäki  • Byggnadstekniker, Ekenäs tekniska 
läroanstalt, 1996  

• Div. lednings- och 
upphandlingskurser, 2005-2006 

• Feja Ab, 2020- 

• Alandia Alltech, 2017-2018 

• Ansvarig arbetsledare och 
fastighetsansvarig FAB Marstad, 2008-
2016 

• Ansvarig arbetsledare, Museibyrån LR, 
2001-2008 

• [...] 

Behörig 
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