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§ 106

Uppgifter om mötet

Öppnande av mötet
Mötesordförande Jan-Erik Eklöf öppnade mötet varefter församlingsrådets
ordförande Martin Fagerudd läste ur Bibeln och höll en bön.
Mötets lagenlighet och beslutförhet
Kallelse och föredragningslistan skickas till ledamöterna enligt
församlingsrådets beslut § 108/24.10.2012.
Kungörelsen om församlingsrådets möte har funnits på församlingens
anslagstavla och hemsida http://www.vandasvenskaforsamling.fi/delta-ochpaverka 5 dagar före mötet.
Förslag

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslag.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Förslag

Församlingsrådet utser två protokolljusterare och rösträknare. Till
protokolljusterare och rösträknare utses Hanna Mannerström och Håkan
Sandell.

Beslut

Enligt förslag.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 29.10.2019 kl.12 i portalen för
Vanda församlingars förtroendevalda (https://luottamus.evl.fi)
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 30.10 – 29.11.2019.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Föredragningslistan godkändes som arbetsordning för mötet med två
tilläggsärenden: §117 Meddelande om uppsägning av arbetsförhållande,
Annica Eriksson samt §118 Lediganslående av befattning som barnledare,
80 %.

Protokoll

10/2019

2

22.10.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

§ 107

Utlåtande om Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2020 och verksamhets- och
ekonomiplan för åren 2020-2022

Diarienummer

377/00.07.00/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Gemensamma kyrkorådet har vid sitt möte 2.10.2019 § anmodat enheterna i
den kyrkliga samfälligheten att inkomma med sina utlåtanden om Vanda
kyrkliga samfällighets Verksamhets- och ekonomiplan 2020-2022 samt om
dess budget för år 2020, vilka skall vara ekonomichefen till handa senast
25.10.2019.
Allmänna grunder
Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2020 samt Verksamhets- och
ekonomiplan 2020-2022 har uppgjorts under en tid, när nationalekonomin
avtar, medlemsantalet sjunker och skatteintäkterna minskar. Tillväxten
beräknas växa år 2019 1,6 %. Tillväxten avtar ytterligare åren 2020-2021 till
ca 1,2 % och år 2021 till 1,2 %.
Vanda församlingars strategi
Församlingarnas i Vanda verksamhets- och ekonomiplan styrs av en
gemensam strategi som gemensamma kyrkofullmäktige godkände 2017 och
som gäller år 2020, då strategin uppdateras. Uppgiften som den definierar är
”Frimodigt I nådens tjänst.” Församlingarnas vision definieras av strategin
som är att ” Kyrkan i Vanda förnyas i sitt arbete genom att möta och stärka
alla människor.” 7 strategiska linjedragningar styr förverkligandet av strategin
och definierar församlingarnas miljömålsättning.
Ekonomin
Vanda kyrkliga samfällighets ekonomi ansträngs av utgifter för fastigheter och
investeringar samt minskningen av skatteintäkter. Inkomstprognosen för
skatteintäkterna under åren 2020-2022 är en minskning med 1 % per år.
Gemensamma kyrkorådet gav 24.4.2019 - 2 % som ram för församlingarnas
bruksekonomi jämfört med är 2019. Vid planeringen av budgeten har man
uppskattat inkomsterna till 8,0 miljoner euro. Personalkostnaderna, särskilt
lönekostnaderna beräknas stiga med jämfört med år 2019 1,1 miljoner, ifall
personal inte minskas. Verksamhetsutgifterna minskar med -2 % jämfört med
2019.
Utgiftsramen för åren 2021-2022 föreslås vara mellan - 1 % och - 5,0 % per år
jämfört med 2019 års budget. Ramen för bruksekonomin och storleken på
nedskärningar är bundna till investeringsprogrammet och till justerandet av
den.
Förutsättningen för att ekonomin skall hållas under kontroll betyder att
församlingarna måste förbinda sig till gemensamma kyrkofullmäktiges beslut
4.6.2019 om investeringsplanens omfattning samt att hålla utgifterna för
bruksekonomin under kontroll. Till detta bidrar gallringen av utgifter och
ökning av inkomster, vilka är steg i rätt riktning. Sådana åtgärder bör också
vidareutvecklas.
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De totala verksamhetsutgifterna för år 2020 beräknas vara 29,7 miljoner euro.
Skatteintäkterna däremot 29,1 miljoner euro, som är ca 1,0 % mindre än i
2019 års budget och 1,56 % mindre än i 2018 års bokslut. Åren 2021-2022
beräknas intäkterna för kyrkoskatten minska ytterligare medan statens
finansiering torde hållas vid 4,3 miljoner euro. Årsresultatet för bruksekonomin
med de tidigare beskrivna variablerna är 3,2 miljoner euro år 2020.
Investeringarna
Investeringarna planeras i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut gällande
ekonomins bärkraft, så att år 2020 investeras högst 25,750 miljoner euro och
målet är för år 2020 att nå en nivå på ca 20 miljoner euro.
Från år 2021 framåt planeras att investeringar får vara högst ca 4,5 miljoner
euro på årsnivå. Målet för planeringen för år 2021 del är att nå en årsnivå på
4 miljoner euro. Summorna preciseras när kyrkofullmäktige prioriterat
investeringsordningen.
Kassaflödet
Enligt beräkning kommer nettokassaflödet efter investeringarna år 2020 att
vara -15,5 miljoner euro, vilket anstränger påtagligt samfällighetens ekonomi
och förutsätter finansiering med lån på basen av gjorda beslut.
Behandling av ärendet
Den kyrkliga samfällighetens ekonomi i ett mycket ansträngt skick under den
följande treårsperioden, för att inte säga i katastrofalt skick. Investeringarna är
oproportionerligt
stora
och
belastar
ekonomin.
Likaså
ökar
personalkostnaderna. Kraven på minskning av utgiftsramen de följande åren
ligger på mellan - 1 % och - 5,0 % per år. Ekonomin sätter också press på en
minskning av personal, som kyrkorådets beredning talar om för första
gången.
Det är uppenbart att ekonomin inte hålls under kontroll ens genom att
förbinda sig till gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 4.6.2019 om
investeringsplanens omfattning. Även detta beslut är för optimistiskt.
Uppgifterna om investeringsplanen för åren 2020-2027 som församlingsrådet
gav utlåtande om i juni, var utan vidare för optimistiskt. Det håller inte mera.
Utlåtande måste revideras. Den enda orsaken till denna katastrofala situation
är det alldeles överdimensionerade investeringsprogrammet. Ekonomi under
den
kommande
treårsperioden
är
ohållbar
med
tanke
på
investeringsprogrammet.
Församlingarna har fått finna sig i att deras budgetram minskats under flera
års tid. Nu räcker inte detta, utan även personal måste sägas upp. Detta går
emot den princip som de beslutande organen antagit tidigare, att man hellre
gör sig av med väggar än personal. Nu har man istället prioriterat väggar
framom personal.
Dessutom har man också rört det grundkapital för verksamheten på
400.000 € som gemensamma kyrkofullmäktige garanterat varje församling
som en grundplåt för de obligatoriska tjänster som kyrkolagen förutsätter,
nämligen kyrkoherde, kantor och diakon. Denna grundplåt får inte röras,
eftersom församlingarnas verksamhet måste tryggas, som är fortfarande det
viktigaste.
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Med tanke på investeringsprogrammet är det viktigt att alla resurser
koncentreras på byggprojektet Dickursby nya kyrka. Det betyder att alla andra
investeringsprojekt måste vänta tills detta slutförts.
Föredragande föreslår att församlingsrådet ger som utlåtande till
gemensamma kyrkorådet att:
1. Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2020 samt verksamhets- och
ekonomiplan för åren 2020-2022 kan inte godkännas på grund av den för
stora investeringsplanen.
2. Gemensamma kyrkorådet bör prioritera investeringarna till att omfatta
endast Dickursby nya kyrka samt stoppar övriga investeringar, så att
projektet Dickursby nya kyrka kan slutföras, utan att personal sägs upp.
3. Gemensamma kyrkorådet inte minskar på den grundplåt på 400.000 €
som varje församling garanterats för de grundläggande tjänsterna som
kyrkolagen förutsätter, för att trygga församlingarnas verksamhet.
4. Ärendet justeras omedelbart.
Förslag

Föredragande föreslår att församlingsrådet ger som utlåtande till
gemensamma kyrkorådet att:
1. Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2020 samt verksamhets- och
ekonomiplan för åren 2020-2022 kan inte godkännas på grund av den för
stora investeringsplanen.
2. Gemensamma kyrkorådet bör prioritera investeringarna till att omfatta
endast Dickursby nya kyrka samt stoppar övriga investeringar, så att
projektet Dickursby nya kyrka kan slutföras, utan att personal sägs upp.
3. Gemensamma kyrkorådet inte minskar på den grundplåt på 400.000 €
som varje församling garanterats för de grundläggande tjänsterna som
kyrkolagen förutsätter, för att trygga församlingarnas verksamhet.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 108

Fördelning av internationellt ansvar 2020

Diarienummer

DVAN/381/02.03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Grundstadgan för Vanda kyrkliga samfällighet, som är godkänd 13.6.2017 av
gemensamma kyrkofullmäktige, bestämmer, att samfälligheten besluter om
det internationella understödet till missionsorganisationer och till den
internationella diakonin, på så sätt att varje församling har rätt att besluta om
riktandet av den egna delen av det internationella stödet.
Den summa av det budgeterade internationella understödet som
församlingsrådet i Vanda svenska församling besluter om utgör 18.475 €.
Församlingsrådet har beslutit som linjedragning för fördelning av
internationellt understöd att det utdelar bidrag till missionssällskap, som följer
kyrkans linje i frågor om jämlikhet och människosyn.
Föredragande föreslår i enlighet med denna princip, att församlingsrådet
besluter, att det sammanlagda missionsstödet på 18.475 €, som
församlingsrådet i Vanda svenska församling besluter om, tilldelas i sin helhet
till Finska Missionssällskapet (FMS).

Förslag

Församlingsrådet i Vanda svenska församling föreslår för gemensamma
kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet att
1. Budgetanslaget på 18.475 € för internationellt missionsunderstöd, som
församlingsrådet i Vanda svenska församling besluter om, tilldelas i sin
helhet till Finska Missionssällskapet.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 109

Vanda svenska församlings personalutbildningsplan 2020

Diarienummer

DVAN/339/01.03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Personalutbildningsplanen för år 2020 har uppgjorts i samarbete med
personalen och föredragande på basen av utbildnings- och utvecklingsbehov.
Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2020 betonar att
församlingen vidtar alla nödvändiga personalutvecklande åtgärder.
Personalen sköter sin uppgift bäst när den är välmotiverad och välutbildad,
trivs i sin arbetsgemenskap och med sina arbetsuppgifter.
I planen ingår kostnader för utbildningen, samt lön under utbildningen,
reseersättningar och dagtraktamenten.
Enligt rekommendation skall utbildningsmedlen utgöra 0,5 - 1 % av
församlingens lönesumma. Summan för utbildningsplanen år 2020 utgör ca
5400 € vilket är ca 1 % av lönesumman.

Bilaga 1: Vanda svenska församlings utbildningsplan 2020
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna Vanda svenska församlings personalutbildningsplan 2020.
2. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Godkänna Vanda svenska församlings personalutbildningsplan 2020.
2. Kyrkoherden befullmäktigas att vid behov att inom ramen för budgeten
2020 komplettera utbildningsplanen.
3. Justera ärendet omedelbart.
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§ 110

Meddelande om uppsägning av anställningsförhållande, Ulrika Laxström

Diarienummer

DVAN/211/01.01.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Barnledaren Ulrika Laxström meddelade 11.10.2019 att hon säger upp sig
från befattningen som barnledare fr.o.m. 1.1.2020.

Bilaga 2: Meddelande om uppsägning av anställningsförhållande, Ulrika Laxström
Förslag

Antecknas för kännedom. Församlingsrådet tackar barnledaren Ulrika
Laxström för sitt goda, hängivna och skickliga arbete.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 111

Stadgarna för Margit Lucanders, Doris Westerlunds och Harald Bäckströms fond

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Advokat Harriet Rydberg har granskat Vanda svenska församlings
fondstadgar samt kommenterat dem i enlighet med församlingsrådets beslut
06.02.2018 § 11, vilket gällde Harald Bäckströms fondstadgar, men som kom
att gälla samtliga fondstadgar. Advokat Rydberg har preciserat
formuleringarna och förtydligat fondstadgarna i exakta termer.
Föredragande föreslår att församlingsrådet besluter att godkänna stadgarna
för Margit Lucanders, Doris Westerlunds och Harald Bäckströms fond.

Förslag

Församlingsrådet besluter att godkänna stadgarna för Margit Lucanders, Doris
Westerlunds och Harald Bäckströms fond, samt justerar ärendet omedelbart.
Föredragande meddelade att bilaga 3 stryks ur föredragningen.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Remittera ärendet för ny beredning.
2. Justera ärendet omedelbart.
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§ 112

Ansökan om fondmedel för Vanda svenska pensionärer rf:s teaterresa 23.11.2019
Per-Erik Aura meddelade jäv och avlägsnade sig under behandlingen av
§ 112.

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska pensionärer r.f. ansöker om understöd på 1966 € för en
teaterresa för 48 deltagare till Täkter, Ingå 23.11.2019. Det ansökta
understödet finansiera resan till en del. Ansökan innehåller en budget och en
egen finansieringsdel.
Understödet ger en möjlighet att hålla deltagaravgiften på en så låg nivå att
föreningens alla pensionärer oberoende av ekonomisk situation, har möjlighet
att delta i evenemanget.
Föreningen Vanda svenska pensionärer r.f. är samarbetspartner med Vanda
svenska församling, vilken stöder verksamheten bland seniorerna, för att höja
deras livskvalitet.
Föredragande anser att ansökan fyller kravet för jämlik behandling, kyrkans
strategi för äldrearbetet som är att församlingen skall göra kyrkan tillgänglig
för de äldre, liksom strategins målsättning både för församling och kyrka samt
fondmedlens syfte. De ansökta medlen beviljas ur Harald Bäckströms fond.

Bilaga 3: Ansökan om fondmedel för Vanda svenska pensionärer rf:s teaterresa 23.11.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja Vanda svenska pensionärer r.f. ett understöd på 1966 €.
2. Understödet beviljas ur Harald Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
Annika Halmén och Barbara Westman meddelade avvikande åsikt.
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§ 113

Ansökan om fondmedel för Vanda svenska pensionärer rf:s julfest 19.12.2019
Per-Erik Aura meddelade jäv och avlägsnade sig under behandlingen av
ärendet.

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska pensionärer r.f. ansöker om 2660 € ur fondmedel för sin
julfest 19.12.2019 på Foibe. En budget ingår i ansökan, liksom en egen
finansieringsdel.
Föreningen Vanda svenska pensionärer r.f. är samarbetspartner med Vanda
svenska församling.
Understödet finansierar delvis kostnaderna för julfesten och möjliggör att hålla
deltagaravgiften så låg, så att alla har möjlighet att delta i evenemanget.
Ansökan fyller kravet för jämlik behandling, Kyrkans strategi för äldrearbetet
att församlingen gör kyrkan tillgänglig för de äldre, och fondmedlens syfte.
Föredragande föreslår att medlen beviljas ur Harald Bäckströms fond.

Bilaga 4: Ansökan om fondmedel för pensionärsverksamheten, Vanda svenska pensionärers julfest
19.12.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja Vanda svenska pensionärer r.f. ett understöd på 2660 €.
2. Understödet beviljas ur Harald Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
Annika Halmén meddelade avvikande åsikt.
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§ 114

Ansökan om fondmedel för åldrings- och pensionärsarbete, Deckia Ab

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Deckia Ab som innehas av företagarna Kia Lundberg-Kankare och Stina
Kankare har inlämnat en ansökan på 6448 € ur fondmedel för åldrings-och
pensionärsarbete. I ansökan ingår en budget samt en verksamhets- och
företagsbeskrivning, liksom utgifter för material- och personalkostnader.
Verksamheten går ut på att skapa konstupplevelser för åldringar i en grupp på
10 personer på Folkhälsanhuset i Dickursby och i en grupp på 10 personer på
Myrans i Myrbacka, hösten 2019 5 gånger á 45 min på bägge platser. På
våren skulle verksamheten omfatta 10 gånger á 45 min på bägge platser, för
en grupp på 10 personer per plats.
Kostnaderna för hösten utgör 1800 € + 24 % moms och för våren 3400 € + 24
% moms. För samtliga samlingar är kostnaderna 6448 € i vilket ingår moms.
Föredragande har gjort en förfrågan hos de sökande om hur personal- och
materialkostnader fördelas. Svar på förfrågan inkom måndag 14.10.2019.
Syftet med denna verksamhet är konstupplevelsen, att göra konst, att
diskutera den och dess betydelse för människans välbefinnande, samt dess
förmåga att väcka känslor och minnen. I verksamheten används många olika
material, teman samt konstformer.
Församlingen har regelbunden verksamhet på Folkhälsan, med mässor, sång
och diakonibesök. Myrans besöks av församlingens diakoniarbetare.
Dessutom har församlingen haft en konstgrupp i diakonins regi under tidigare
år. Församlingen har tidigare också stött Folkhälsanhuset med en
musikpedagog som lett minnesförbättrande sångstunder. Församlingen har
dock inte tidigare haft dylik konstterapeutisk verksamhet på Folkhälsanhuset
eller på Myrans, som denna ansökan erbjuder.
Konstens betydelse för människans välbefinnande kan inte nog uppskattas.
Det är klart att arbete på denna front kan ytterligare göras. Dessutom är den
ansökta summan inte stor och platserna där verksamheten förverkligas inte
många. Denna verksamhet kunde göras som ett försök, för att se hur den
mottas. Ansökan fyller fondmedlens syfte. Medlen beviljas ur Doris
Westerlunds fond.
Föredragande föreslår att församlingsrådet besluter att
1. Godkänna ansökan om fondmedel på 6448 € för åldrings-och
pensionärsarbete.
2. Bevilja medlen ur Doris Westerlunds fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Bilaga 5: Ansökan om fondmedel för åldrings- och pensionärsarbete, Deckia Ab
Bilaga 6: Uppgifter om material- och personalkostnader, Deckia Ab
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Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna ansökan om fondmedel på 6448 € för åldrings-och
pensionärsarbete.
2. Bevilja medlen ur Doris Westerlunds fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Förkasta ansökan.
2. Justera ärendet omedelbart.
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§ 115

Kyrkoherdens beslutsprotokoll 22.10.2019

Diarienummer

DVAN/255/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har inga tjänstemannabeslut att redogöra för.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 116

Anmälningsärenden 22.10.2019

Diarienummer

DVAN/437/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1. Budgetutfallet per det tredje kvartalet 1.1 - 30.9.2019.

Bilaga 7: Budgetutfallet per det tredje kvartalet 1.1 - 30.9.2019
2. Kyrkoherden har enligt församlingsrådets beslut 10.9.2019 § 100
undertecknat det diskretionära avtalet med Aktia Bank, onsdag 9.10.2019
kl. 14.30.
3. Församlingsrådets nästa möte hålls tisdagen den 19 november 2019 i Big
Room på Fernissagatan 4, 01300 Vanda.
4. Samfällighetens revisorer har 14.10.2019 reviderat Vanda svenska
församlings fondmedel, förvaltning och ekonomi och konstaterat att allt är
i ordning.
5. Max Mannola informerade om kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval 2020
samt om kandidatlistan ” En kyrka för alla”.
6. Församlingspastor Sini Aschan blev prästvigd 6.10.2019 i Borgå
Domkyrka och höll sin välkomstpredikan i Helsinge kyrka S:t Lars
20.10.2019.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 117

Meddelande om uppsägning av arbetsförhållande, Annica Eriksson

Diarienummer

DVAN/325/01.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Ledande barnledaren Annica Eriksson meddelade 16.10.2019 att hon säger
upp sitt arbetsförhållande som barnledare fr.o.m. 30.10.2019.

Förslag

Antecknas för kännedom. Församlingsrådet tackar ledande barnledaren
Annica Eriksson för gott, inspirerande och skickligt arbete.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 118

Lediganslående av befattning som barnledare, 80%

Diarienummer

DVAN/339/01.01.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Bakgrund
Församlingsrådet besluter om lediganslående av befattning som barnledare.
Föredragande informerade församlingsrådet våren 2019 att det inte är möjligt
att besätta befattningen som ledande barnledare med tanke på de
ekonomiska utsikterna. Samfällighetens ekonomichef informerade år 2018
hur församlingarnas rambudget minskar de kommande åren. P.g.a. denna
information måste församlingsrådet välja var den lägger tyngdpunkten i
verksamheten eftersom församlingarnas stora investeringar, det sjunkande
medlemskapet och ökade personalkostnaderna inte ger möjlighet att hålla
samtliga befattningar besatta.
Församlingsrådet har haft som mål att inte säga upp personal, utan trygga
samtliga arbetsplatser. För att kunna värja sig mot de minskade
budgetramarna skapar församlingsrådet buffertar genom naturlig avgång i
personalen.
Församlingsrådet har också tidigare i samtal valt att lägga mera
personresurser på kristen fostran. Detta hade inte kunnat förverkligas utan
naturlig avgång i personalen.
Barnledaren beräknas behöva 80 % av heltid på 38,75 h eller 31 h. Tidigare
har den ledande barnledaren kunnat sköta anskaffningarna och andra
löpande ärenden för dagklubben. Eftersom församlingen inte mera har denna
befattning, måste barnledaren sköta anskaffningarna och andra löpande
ärenden som berör klubbarna.
Proceduren för besättandet av befattningen som barnledare
Församlingsrådet tillsätter en arbetsgrupp som består av kyrkoherden,
mötesordföranden i församlingsrådet Jan-Erik Eklöf och en
församlingsrådsledamot.
Arbetsgruppen intervjuar samtliga behöriga sökande före följande möte
19.11.2019, då församlingsrådet väljer en bland de sökande till befattningen
som barnledare i Vanda svenska församling på förslag av arbetsgruppen.
Befattningen besätts senast den 1 januari 2020.
Församlingen publicerar en annons om befattningen på evl.fi/rekrytering samt
på församlingens hemsida vandasvenskaforsamling.fi.
Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet, Vanda svenska församling
via den elektroniska rekryteringsservicen evl.fi/rekrytering senast fredag
8.11.2019 kl. 15.00.
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Behörighetskrav
För befattningen som barnledare förutsätts examen enligt biskopsmötets
beslut 9.9.2009 eller avlagd examen eller utbildning enligt biskopsmötets
tidigare beslut.
Barnkonsekvensanalys
Församlingen behöver en barnledare som ansvarar för dagklubbs- och
familjecaféverksamheten. Dagklubben är fyra förmiddagar i veckan och
familjecaféet är två eftermiddagar i veckan. Arbetstiden för dessa utgör 6 x
4,5 = 27 h. Därutöver bör det också göras anskaffningar för klubbarna.
Utan en befattning som barnledare skulle det existerande barnarbetet i
församlingen vara mycket knappt liksom barnens kristna fostran otillräcklig.
För att fylla denna viktiga funktion behövs en barnledare på 80 %. Att
anställningen ökar från 59 % till 80 % är möjlig p.g.a. församlingen inte har
andra personalutgifter på detta kontoställe.
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Lediganslå en befattning som barnledare 80 % i Vanda svenska församling

(kravgrupp 402).
2. För befattningen som barnledare förutsätts examen enligt biskopsmötets

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Beslut

beslut 9.9.2009 eller avlagd examen eller utbildning enligt biskopsmötets
tidigare beslut.
Församlingsrådet tillsätter en arbetsgrupp som består av kyrkoherden,
mötesordföranden i församlingsrådet Jan-Erik Eklöf och en
församlingsrådsledamot.
Arbetsgruppen intervjuar samtliga behöriga sökande före följande möte
19.11.2019, och föreslår vem av de sökande som församlingsrådet väljer till
befattningen som barnledare i Vanda svenska församling.
Befattningen besätts senast den 1 januari 2020.
Församlingen publicerar en annons om befattningen i Kyrkpressen och på
evl.fi/rekrytering samt på församlingens hemsida
vandasvenskaforsamling.fi.
Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet, Vanda svenska
församling via den elektroniska rekryteringsservicen evl.fi/rekrytering
senast 8.11.2019 kl. 15.00.
Ärendet justeras omedelbart.

Församlingsrådet beslöt att
1. Lediganslå en befattning som barnledare 80 % i Vanda svenska församling
(kravgrupp 402).
2. För befattningen som barnledare förutsätts examen enligt biskopsmötets
beslut 9.9.2009 eller avlagd examen eller utbildning enligt biskopsmötets
tidigare beslut.
3. Församlingsrådet tillsätter en arbetsgrupp som består av kyrkoherden,
mötesordföranden i församlingsrådet Jan-Erik Eklöf och ledamot Hanna
Mannerström.
4. Arbetsgruppen intervjuar samtliga behöriga sökande före följande möte
19.11.2019, och föreslår vem av de sökande som församlingsrådet väljer till
befattningen som barnledare i Vanda svenska församling.
5. Befattningen besätts senast den 1 januari 2020.
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6. Församlingen publicerar en annons om befattningen i Kyrkpressen och på

evl.fi/rekrytering samt på församlingens hemsida
vandasvenskaforsamling.fi.
7. Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet, Vanda svenska
församling via den elektroniska rekryteringsservicen evl.fi/rekrytering
senast 8.11.2019 kl. 15.00.
8. Ärendet justerades omedelbart.
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§ 119

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 19.44.

Jan-Erik Eklöf
mötesordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda

Hanna Mannerström
protokolljusterare

Håkan Sandell
protokolljusterare

Protokollet har undertecknats elektroniskt i ärende- och
dokumenthanteringssystemet Domus.

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och på hemsidan 30.10 -29.11.2019.
Vanda

Solveig Halonen, sekreterare
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Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
Förbud mot att söka ändring och grunderna för förbudet
Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet
Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär
och enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär,
eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig
upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast
gäller beredning av upphandlingsförfarandet.
Paragrafer i protokollet

107-111, 118

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande
Följande beslut får inte överklagas genom besvär eftersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i
kyrkolagen är möjligt att framställa skriftligt rättelseyrkande över beslutet:
Paragrafer i protokollet

112, 113, 114

Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt att yrka rättelse i ett beslut som
underställs domkapitlet eller Kyrkostyrelsen för fastställelse.
Paragrafer i protokollet
Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring
Enligt
1. kyrkolagen 24 kap. 14 § 2 mom.
2. förvaltningsprocesslagen 5 § 2 mom.
3. lagen om kyrkans tjänstekollektivavtal 19 § eller
4. kyrkolagen 6. kap 72.§ 3 mom.
5. någon annan lagstiftning får följande beslut inte överklagas genom besvär:
Paragrafer i protokollet och
grunderna för besvärsförbudet:
Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden
Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande
eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet.
Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det
tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena är 60000 €
för varor och tjänster, 500.000 € för licensavtal/tjänster, 400.000 € för hälsovårds- och
socialtjänster, 300.000 € för andra specifika tjänster, 150.000 € för byggnads-entrepenader,
500.000 € för licensentrepenader och 60.000 € för planeringstävlingar.
Paragrafer i protokollet

Anvisning om rättelseyrkande
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande:
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till
Församlingsrådet i Vanda svenska församling
Besöksadress
Vernissagatan 4
Postadress
PB 69, 01301 Vanda
E-postadress
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet

112, 113, 114

Yrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har
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lagts fram till allmänt påseende. Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom
bud eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista
dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Innehållet i rättelseyrkandet
Av rättelseyrkandet ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut rättelseyrkandet gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.

Upphandlingsrättelse
Inlämning av upphandlings-rättelse
En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i
upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande
enheten (80–83 § i upphandlingslagen).
Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten.
Upphandlande enheten
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress
Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del
av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.
Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den
dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på
ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en
sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet
har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast
den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Upphandlings-rättelsens innehåll
Av upphandlingsrättelsen ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.
Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande
enheten redan har dessa till sitt förfogande.

Besvärsanvisning
Besvärsmyndighet och besvärstid
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärstid är 30 dagar.
Besvärsmyndighet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi

Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kyrkobesvär,
paragrafer i protokollet:
Förvaltningsbesvär,
paragrafer i protokollet:
Kyrkobesvär i ett underställningsärende
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärstid är 30 dagar.
Besvärsmyndighet

Borgå domkapitel

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Gymnasiegränd 2, 06100 Borgå
PB 30, 06101 Borgå
019 585 705
borga.domkapitel@evl.fi

Besvärsmyndighet

Kyrkostyrelsen

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
09 180 2350
kyrkostyrelsen @evl.fi

Besvärsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Sjötullsgatan 10, Helsingfors
PB 29, 00023 Statsrådet
09 135 9335, registratorsbyrån
kirjaamo@minedu.fi

Besvär hos marknadsdomstolen
Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller
anbudsgivaren skriftligen har fått del av de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om
anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en skriftlig anvisning om
hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (besvärsanvisning). Delgivningen anses ha skett
den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid
elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den dag det elektroniska
meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att
meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om
det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren
vid en senare tidpunkt.
Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligen underrätta den
upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande
enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om
upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens
kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.
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Besvärsmyndighet
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress

Marknadsdomstolen
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Beräkning av tiden för ändringssökande
Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av
beslutet, denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju
dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som
antecknats på ett separat intyg över delfående.
Besvärsskrift
I besvärsskriften ska anges:
– vem som anför besvär, namn och hemort
– postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas
till den som anfört besvären
– vilket beslut man söker ändring i
– på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas
– på vilka grunder ändring söks.
Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett
ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats
av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas:
– det beslut man söker ändring i, i original eller kopia
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när
besvärstiden börjat
– handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till
myndigheten.
Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska också bifoga en fullmakt till
besvärsskriften.
Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat
avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens
ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen
kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten
som enbart gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till
marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i
upphandlingslagen.
Inlämning av besvär
Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i
beslutet. På eget ansvar kan besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan kansliet stänger den sista dagen
av besvärstiden.
Rättegångsavgift
Med stöd av 2 § i lagen om domstolsavgifter (1445/2015) uttas rättegångsavgifter enligt
följande, om inte något annat följer av 6 eller 7 § i lagen.
Förvaltningsdomstolarna
250 €
Ingen rättegångsavgift tas ut då förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till
förmån för den som sökt ändring.
Marknadsdomstolen
Offentlig upphandling vars värde underskrider 1 000 000 €

2 000 €
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Offentlig upphandling vars värde är 1 000 000–10 000 000 €
Offentlig upphandling vars värde är minst 10 000 000 €
Avgiften för en privatperson
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

4 000 €
6 000 €
500 €
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