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TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR PLANERARE I JOMALA KOMMUN 

 

Antagen av kommundirektören den x maj 2021 § xx. 

 

ALLMÄNT: 
1. Tjänsten är ordinarie och inrättad av kommunfullmäktige. 

2. Tjänsten tillsätts av kommundirektören. 

3. Tjänsteinnehavaren är underställd planläggaren.  

 

BEHÖRIGHETSKRAV: 
Högskoleexamen eller motsvarande examen avlagd inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranschen 

eller annan motsvarande examen. 

 

AVLÖNING: 
Lön utgår i enlighet med 5 01 02 014 (lönegrupp II) och övriga bestämmelser i 

kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal eller motsvarande 

bestämmelser i senare gällande kollektivavtal.  

 

ARBETSUPPGIFTER: 
1. Bistå planläggaren vid uppgörandet av kommunens detalj- och generalplaner samt 

bistå kommunstyrelsen i ärenden som gäller planläggning. 

2. Bistå planläggaren vid beredningen av de ärenden som kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige beslutar om inom verksamhetsområdet. 

3. Bistå planläggaren vad gäller statistik inom verksamhetsområdet. 

4. Bistå planläggaren att företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar inom 

verksamhetsområdet. 

5. Utföra behövliga utredningar, kartläggningar och syner både inom planläggning och 

inom andra verksamhetsområden. 

6. Ge råd åt samt besvara frågor från kommunens invånare inom verksamhetsområdet.  

7. I övrigt bistå kommunstyrelsen och övriga kommunala organ i frågor som berör 

tjänsteinnehavarens ansvarsområden och på kallelse delta i dessa organs 

sammanträden. 

8. Handha övriga uppgifter eller andra delegerade uppgifter som kan anses höra till 

tjänsten. 

 

Tjänsteinnehavaren är skyldig att vikariera planläggaren vid dennas semester, sjuk- och 

tjänstledigheter eller vid jäv. 

__________________________ 

 

Att denna tjänstebeskrivning överensstämmer med kommundirektörens beslut intygas av: 

 

Jomala den x maj 2021 

 

 

 

Tina Åberg 

kanslist 
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ARBETSVÄRDERING TS JOMALA KOMMUN 
 

Utförd värdering enligt tillämpningsdirektiven i TS 

 

Uppgiftsbeteckning: Planerare 

 

Utbildning: Högskoleexamen eller motsvarande examen avlagd inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom 

byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen.  

 

Arbetsställe: Centralförvaltningen /Jomala kommun 

 

Allmän beskrivning av uppgifterna: 

Planeraren bistår planläggaren vid uppgörandet av kommunens detalj- och generalplaner samt 

bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller planläggning. Planeraren bistår planläggaren vad 

gäller statistik inom området samt ger råd och besvarar frågor från kommunens invånare inom 

verksamhetsområdet. 

 

Värderingsfaktorer enligt TS 

 

Beslutanderätt 

Planeraren har under normala förhållanden en relativt begränsad beslutanderätt. Planeraren är 

dock skyldig att vikariera planläggaren vid dennas frånvaro eller vid jäv och sålunda fungera 

som ställföreträdande planläggare. 

 

Ansvar för organiseringen av arbeten och funktioner 

Planeraren har under normala förhållanden ett relativt begränsat ansvar för organiseringen av 

arbeten och funktioner inom planläggningen i kommunen. Däremot krävs ett relativt 

självständigt arbete gällande de detalj- och generalplaner planeraren blir ålagd att bistå med.   

 

Tjänsteinnehavarens ställning i organisationen 

Tjänsteinnehavaren har planläggaren som närmaste chef. 

 

Kunskaper och färdigheter som arbetsuppgifterna förutsätter 

Det krävs att tjänsteinnehavaren håller sig uppdaterad vad gäller lagstiftning och 

myndighetskrav inom verksamhetsområdet planläggning. Utöver detta krävs även goda 

praktiska kunskaper i uppgörande av detalj- och generalplaner. 

 

Tjänstens behörighetskrav 

Högskoleexamen eller motsvarande examen avlagd inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller 

annan motsvarande examen. 

 

Av arbetsgivaren efterfrågad erfarenhet 

Utöver föreskriven examen är arbetserfarenhet eller specialiserad utbildning inom 

planläggning önskvärt. 
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Förmåga till växelverkan 

Kontakter externt med kommuninvånare, företag och andra myndigheter förekommer på 

regelbunden basis och det är av stor vikt att kontakterna sköts på ett tillfredställande sätt. 

 

Arbetsmiljön 

Arbetsmiljön består av goda förhållanden i kontorsmiljö samt inventeringar och syner 

utomhus. Periodvis är tjänsteinnehavaren tvungen att arbeta under tidspress. 

 

Lönekategori i TS:    5 01 02 014 (lönegrupp II) 

 

Bedömd uppgiftsrelaterad lön:  2 750 euro 

 

Arbetsutvärderingen utförd av kommundirektören och personalchefen den x april 2021.  

 

Fastställd av kommunstyrelsen den 10 maj 2021 § x. 

 

 

 



Från: Emilia Josefsson 
Skickat: torsdag 22 april 2021 07:47 
Till: Tina Åberg 
Ämne: VB: Befrielse från förtroende uppdrag 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Ted Häggblom <
Skickat: den 21 april 2021 17:27 
Till: Emilia Josefsson <emilia.josefsson@jomala.ax> 
Ämne: Befrielse från förtroende uppdrag 
 
Hejsan Emilia.  
 
Från 1:a maj 2021 kommer jag flytta till och ber därav om befrielse från mina förtroende 
uppdrag.  
 
Med Vänlig Hälsning 
Ted Häggblom  
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