
 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Organ Sammanträdesdatum Nr 
 Kommunstyrelsen 12.12.2022 14 
 

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

12.12.2022  kl.  12:00 – 12:05. 

 

Distanssammanträde via Teams 

 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande 

 

Övriga närvarande 

 

 

Strand Jörgen, ordförande, 

Blomqvist Susanne, 

Boedeker Tomas,  

Eriksson Jonas,  

Fagerlund Linda,  

Lindén-Svanfelt Patricia, 

Listherby Sandra, vice ordförande,  

 

 

 

Dreyer Christian, kommundirektör, 

Eriksson Heidi, vik. kommunsekreterare, sekreterare. 

 

Paragrafer 

 

§§ 258-260 

 

 

 

Jomala den 12.12.2022 

 

 

 

Jörgen Strand      Heidi Eriksson  

Protokoll- och bilagejustering 

 

Jomala den 12.12.2022 

 

 

 

Linda Fagerlund Patricia Lindén-Svanfelt 

Protokollet framlagt till påseende 

 

Kommunkansliet i Jomala den 13.12.2022 

 

 

 

Vik. kommunsekreterare Heidi Eriksson 

Utdragets riktighet bestyrker 

 

 

Jomala       /      202_ 

 

 

 

    

 

 



 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE 
 

Organ Utfärdad 9.12.2022 

Kommunstyrelsen  

 
 

 

 

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

12.12.2022  kl.  12:00 

 

Distanssammanträde via Teams 

 

Ärenden: 

258 § Sammanträdets konstituerande ....................................................................................................................... 1 

259 § Behörighetskrav barnomsorgsledare ............................................................................................................... 2 

260 § Sammanträdets avslutande .............................................................................................................................. 3 

 
 
 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 1  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 12.12.2022 kl. 12:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

258 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Sammanträdet inleds kl. 12 via Teams. Samtliga ledamöter och övriga del-

tar på distans via Teams (Office365) i enlighet med 96 § förvaltningsstad-

gan av 17.5.2022. Samtliga närvarande intygar att endast de själva tar del av 

vad som sägs vid sammanträdet och att ingen obehörig finns där de befinner 

sig. 

 

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 

PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Linda Fagerlund och Patricia Lindén-Svanfelt. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt. 

_______________ 

   



J O M A L A   K O M M U N  Sida 2  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 12.12.2022 kl. 12:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     401/22      

 

259 § BEHÖRIGHETSKRAV BARNOMSORGSLEDARE 

 

KST § 259/12.12.2022: 

Kommunstyrelsen beslutade genom § 238/7.12.2022 bevilja nuvarande 

barnomsorgsledare avsked samt att lediganslå tjänsten som barnomsorgsle-

dare för viss tid i väntan på utredningen om barnomsorgens behov. För att 

möjliggöra en effektiv rekrytering och inte begränsa urvalet så bör behörig-

hetskraven ses över. 

 

Nuvarande behörighetskrav på tjänsten är uttryckligen 3 års högskola. For-

muleringen bör justeras till ”lämplig utbildning vid högskola eller universi-

tet eller därmed jämförbar utbildningsanstalt” för att även öppna dörren för 

bland annat sökanden med en äldre utbildning.  

  

Enligt förvaltningsstadgans § 69 är det anställande organ som bestämmer 

tjänstebeskrivningarnas innehåll. Det är kommunstyrelsen som anställer och 

därmed beslutar om tjänstebeskrivningen, i vilken behörighetskraven ingår, 

för barnomsorgsledare. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Behörighetskraven för tjänsten som barnomsorgsledare ändras från krav på 

3 års högskola till ”lämplig utbildning vid högskola eller universitet eller 

därmed jämförbar utbildningsanstalt”. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 3  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 12.12.2022 kl. 12:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

260 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 12:05. 

 

Besvärsanvisning, enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga 1. 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 4  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 12.12.2022 kl. 12:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Vad förbudet grundar sig på 
 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 
 

Paragrafer i protokollet: 260 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 

Paragrafer i protokollet: 258, 259 
 

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 

eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 
 

Kommunstyrelsen i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 
 

Paragrafer i protokollet: 258, 259 
 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått 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 del av be-

slutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommu-

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.  
 

Rättelseyrkandets innehåll 
 

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

grundar sig på (varför beslutet ska ändras). Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 

det. 

 

 


