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Församlingsrådet i Esbo svenska församling
PROTOKOLL
01/2017

Tid
Plats
Närvarande

7.2.2017 kl. 18.30 – 19.25
Kyrkogatan 10, Martinus

Rönnberg, Roger
Alameri, Cecilia
Björkstén, Pehr-Johan
Holm, Tanja
Kujala, Tiina
Kusénius, Thea
Nygård, Hannele
Olsen Nyberg, Annika
Rosenberg-Wikström, Solveig
Sandholm, Ditte
Storås, Roger
Träskbacka, Pirkko
Vuoristo, Camilla
Ekholm, Stefan

ordförande

Lejonqvist-Jurvanen, Nina

sekreterare

suppleant

Frånvarande
Juslin-Sandin, Heidi
Lassus, Jannika
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MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade att mötet hade
sammankallats 1.2.2017 och att tolv ordinarie medlemmar och en suppleant var
närvarande.
Det konstaterades att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört.
Camilla Vuoristo höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 01/2017 jämte bilagor hade sänts till medlemmarna och på
mötet utdelades en tilläggslista.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Cecilia Alameri och Ditte Sandholm.
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§1

VAL AV VICE ORDFÖRANDE FÖR FÖRSAMLINGSRÅDET I ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
ÅREN 2017- 2018
D/185/00.00.01.00/2017
Enligt Kyrkoordningen (KO) 10:12 skall församlingsrådet vid det första sammanträdet
under det första och under det tredje året av mandatperioden utse en medlem till
vice ordförande för två år framåt.
Barnkonsekvensanalys
Förutsätter ingen.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050- 4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser vice ordförande för åren 2017 – 2018.
Behandling:
Pirkko Träskbacka föreslog Thea Kusénius till vice ordförande.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt utse Thea Kusénius till sin vice ordförande för åren
2017 – 2018.
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§2

BESLUT GÄLLANDE LEDNINGSGRUPPEN FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
D/186/00.02.07.01/2017
Sammandrag:
Föreslås ändringar vad gäller församlingens ledningsgrupp, dess sammansättning och uppgifter.

Församlingsrådet beslöt vid sitt möte 1.12.2015 bilda en ledningsgrupp för
församlingen bestående av kyrkoherden, församlingsrådets vice ordförande,
församlingsrådets barnombud och några sektoransvariga utsedda av kyrkoherden.
Gruppen tog också över uppgifterna av den tidigare beredningsgruppen som
diskuterat föredragningslistans ärenden innan de skickas ut till församlingsrådet.
Under det år ledningsgruppen kommit samman har det i all fall visat sig, att det
ibland kan bli svårt att behandla ärenden av olika karaktär vid ett och samma forum.
Vad gäller ledarskapet har det varit fråga om ärenden som gäller förmän och
anställda medan församlingsrådet ibland kan behandla ärenden med information
som är avsedda enbart för möteskvällen. Det har inte heller varit lätt att hitta
mötestider som passar alla berörda anställda och förtrondevalda. Därför vore det
bättre om ledningsgruppen enbart kunde bestå av de ledande tjänstemännen under
ledning av kyrkoherden. Beredningen av ärenden till församlingsrådet skulle skötas
av tjänstemän (oftast förvaltningsassistenten i samråd med
kyrkoherden). Ärendelistan kunde sändas till församlingsrådets vice ordförande och
barnombud före utskickning till medlemmarna.
Barnkonsekvensanalys
Församlingens barnombud deltar i arbetet.
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050- 4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter:
a) att den av församlingsrådet 1.12.2015 tillsatta ledningsgruppen upphör med sitt
arbete
b) att de ledande tjänstemännen bildar församlingens ledningsgrupp
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c) församlingsrådets ärenden bereds som hitintills av kyrkoherden och
förvaltningsassistenten och sänds för kommentarer till barnombuden och
församlingsrådets vice ordförande innan de skickas ut till ledamöterna.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§3

BESLUT OM ANSKAFFANDE AV DOPTRÄD
D/190/02.06.01/2017
Sammandrag:
Föreslås att församlingen skaffar ett dopträd, i vilket ”löv” med de döptas namn hängs upp.

År 2016 uttrycktes önskemål från församlingsmedlemmar och anställda om
anskaffande av ett dopträd. Planen är att trädet ska placeras i församlingens egen
kyrksal i Olars.
Kaplan Kira Ertman har forskat vidare i ärendet, jämfört priser och även tittat på olika
dopträd i olika kyrkor. Ändamålsenligt för Esbo svenska församling skulle vara ett
dopträd som kan flyttas på, som är någorlunda litet till storleken och som passar till
interiören i Olars kyrka. Kira Ertman föreslår att dopträdet inskaffas från Lovi Ltd,
som är ett finländskt företag som använder sig av finskt virke i sina produkter.
Priserna är följande:
Lovi Tree, träfärgat
Lovi kruka, vit
Lovi sydänlehti, grön
Frakt
Moms
Totalt

200,00 €
150,00 €
0,70 €/st, förslagsvis 300 st, 210,00 €
15,00 €
24%
713,00 €

Efter anskaffningen av trädet är planen att det ska tas i bruk i samband med mässa
med små och stora på påskdagen. Då hängs upp namnen på dem som döpts under
tiden 1.1 - 15.4.2017 och därefter hängs namnen upp då när dopet har skett. Man tar
med de barn vars föräldrar har gett sitt samtycke till att publicera namnet i tidningen
Kirkko ja kaupunki. I början av året då babykyrka firas i fortsättning ”kläs trädet av” ,
så att dopfamiljerna kan få sitt löv hem. Efter babykyrkan fylls trädet igen med
pågående årets döptas namn.

Barnkonsekvensanalys
Beslut möjliggör en ny verksamhet för barnfamiljerna
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Kira Ertman tfn. 050-358 1014
kira.ertman@evl.fi
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Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter anskaffa ett dopträd av företaget Lovi ltd för drygt 700
euro.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Kira Ertman
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§4

FASTSTÄLLANDE AV KYRKOHERDENS RÄTT OCH SKYLDIGHET ATT BESLUTA OM ANSKAFFNINGAR UNDER ÅR 2017
D/187/02.00.01/2017
Sammandrag:
Församlingsrådet bör fastställa eurogränser för kyrkoherdens rätt och skyldighet att besluta om
anskaffningar.

Enligt reglementet för församlingsrådet i Esbo svenska församling, 3 kap. 8 §, 8
punkten, besluter kyrkoherden ”om en anskaffning till ett eurovärde som
församlingsrådet särskilt fastställer”. Församlingsrådet bör alltså fastställa till vilken
maximisumma kyrkoherden får göra anskaffningar och att rekommendera är att
detta görs årligen. Summan höjdes fjol från tidigare 8 000 till 30 000 euro i enlighet
med linjen i Esbo församlingar.
Därtill bör församlingsrådet årligen fastställa en eurogräns för vilka anskaffningar
som kräver ett särskilt beslut av kyrkoherden. Ifjol fastställdes summan till över 3 000
euro.
Barnkonsekvensanalys
Förutsätter ingen
Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter:
a) att kyrkoherden har rätt att under år 2017 enligt församlingsrådets reglemente
besluta om en anskaffning vars eurovärde inte överskrider budgetanslaget, dock
högst till en summa på 30 000 euro
b) att anskaffningar över 3 000 kräver ett särskilt beslut av kyrkoherden
c) att de nämna besluten införs i kyrkoherdens beslutsförteckning.
Beslut:

Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§5

FASTSTÄLLANDE AV KYRKOHERDENS RÄTT ATT BEVILJA BIDRAG UNDER ÅR 2017
INOM RAMEN FÖR FÖRSAMLINGSRÅDETS REGLEMENTE
D/191/02.00.01/2017
Sammandrag:
Församlingsrådet bör enligt församlingsrådets reglemente besluta om till vilken maximinsumma
kyrkoherden har rätt att bevilja bidrag.

Enligt 3 kap. 8 §, 10 punkten för församlingsrådets reglemente besluter kyrkoherden
om ”beviljande av bidrag till ett eurovärde som församlingsrådet särskilt fastställer”.
Ifjol beslöt församlingsrådet att kyrkoherden har rätt andra bevilja bidrag upp till en
summa på högst 500 euro förutom för diakonala bidrag, för vilka ingen summa
fastslogs.
Barnkonsekvensanalys
Förutsätter ingen
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050- 4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet fastställer att kyrkoherden har rätt att enligt församlingsrådets
reglemente under år 2017:
a) bevilja andra än diakonala bidrag till en summa på högst 500 euro
b) bevilja diakonala bidrag till en icke-fastslagen summa.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§6

FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR FÖRSAMLINGENS BARNLÄGER OCH MINIORKLUBBAR, ÅR 2017
D/193/02.08.01/2017
Sammandrag:
Föreslås att avgifterna för barnlägren förblir desamma som tidigare medan för miniorklubbarna
föreslså en höjning på 5 euro.

Ledaren för barnverksamheten Helena Aitti-Lindberg föreslår följande avgifter för
barnläger och klubbar under år 2017:
Dagsläger i fyra dagar 60,00 euro, syskonrabatt (25%) 45,00€
Dagsläger i fem dagar 70,00 euro, syskonrabatt (25%) 52,50 euro
Dagsläger i tio dagar 130,00 euro, syskonrabatt (25%) 97,50 euro
Dagsläger fjorton dagar 180,00 euro, syskonrabatt (25%) 135,00 euro
Barnläger två dygn 45,00 euro, syskonrabatt (25%) 33,50 euro
Miniorklubb (höstterminen 2017- vårterminen 2018) en dag per vecka 50,00 euro
per termin, två dagar per vecka 95,00 euro per termin. KIubbtiden är fyra timmar per
dag.
Barnkonsekvensanalys
De flesta avgifter består på samma nivå som tidigare och vid behov finns det
möjlighet att anhålla om befrielse.
Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Helena Aitti-Lindberg tfn. 040-763 6250,
helena.aitti-lindberg@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter fastställa avgifter för barnläger och klubbar under år
2017:
Dagsläger i fyra dagar 60,00 euro, syskonrabatt (25%) 45,00€
Dagsläger i fem dagar 70,00 euro, syskonrabatt (25%) 52,50 euro
Dagsläger i tio dagar 130,00 euro, syskonrabatt (25%) 97,50 euro
Dagsläger fjorton dagar 180,00 euro, syskonrabatt (25%) 135,00 euro
Barnläger två dygn 45,00 euro, syskonrabatt (25%) 33,50 euro
Miniorklubb (höstterminen 2017 - vårterminen 2018):
- en dag per vecka 50,00 euro per termin
- två dagar per vecka 95,00 euro per termin.
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Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§7

BESLUT OM ATT BINDA IN FÖRSAMLINGSRÅDSPROTOKOLL
D/194/02.06.01/2017
Sammandrag:
Föreslås att försmlingsrådsprotokollen binds in till böcker.

Enlig arkivbestämmelserna ska de protokoll som hör till den officiella
församlingsförvaltningen förvaras beständigt. För Esbo svenska församlings del
betyder det församlingsrådets protokoll och också kyrkorådsprotokoll av äldre
årgång med början från år 1953. För närvarande är dokumenten samlade i
arkivmappar, vilket har sina nackdelar av praktiskt natur. Kyrkoherden föreslår att
församlingen besluter att binda in protokollen, vilket sparar arkivutrymme och gör
materialet mer hållbart och läsbart.
På förfrågan erbjuder Kirjansitomo Jokinen en offert på inbindningen av ett års
protokoll till en bok till ett pris på 186 euro. I församlingens budget finns reserverat
6 000 euro för ändamålet vilket gör det möjligt att binda protokoll från åtminstone
32 år.
Barnkonsekvensanalys
Förutsätter ingen
Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter.
a)

ge Kirjansitomo Jokinen i uppdrag att binda in församlingsråds – och
kyrkorådsprotokoll med början från år 1953

b) anvisa 6 000 euro för ändamålet
Behandling:
Tiina Kujala föreslog understödd av Tanja Holm att ärendet bordläggs.
Församlingsrådet beslöt skrida till omröstning genom handuppräckning varvid
rösterna föll sju för bordläggning och sju för beredningens förslag. Ordförandes röst
avgjorde till berednings fördel vilket betydde att behandlingen fortsatte.
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Annika Olsen Nyberg föreslog understödd av bl.a. Tiina Kujala en c-punkt enligt vilken
arkiveringssättet för de nyare protokollen utreds. Förslaget godkändes enhälligt.

Beslut:
Församlingsrådet beslöt:
a) ge Kirjansitomo Jokinen i uppdrag att binda in församlingsråds – och
kyrkorådsprotokoll med början från år 1953
b) anvisa 6 000 euro för ändamålet
c ) att arkiveringssättet för de nyare protokollen utreds.
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§8

KYRKOHERDENS UTVÄRDERING AV FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET ÅR 2016, ESBO
SVENSKA FÖRSAMLING
D/195/00.01.02.01/2017
I verksamhetsberättelsen för Esbo församlingar ingår kyrkoherdarnas utvärdering
över verksamheten i respektive församling. Utvärderingen anger hur de i
verksamhetsplanen uppställda, för hela församlingen gemensamma, tyngdpunkterna
och målen förverkligats. Församlingsrådet antecknar kyrkoherde Roger Rönnberg
utvärdering för kännedom.
Utvärderingen kommer att ingå församlingens verksamhetsberättelse som behandlas
på församlingsrådets möte i april.
Barnkonsekvensanalys
Förutsätter ingen

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Roger Rönnberg, 0400-424257
roger.ronnberg@evl.fi
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens utvärdering
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.
Beslut:

Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§9

FÖRHANDSNOMINERIG AV KANDIDATER TILL FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS STYRELSE
D/200/00.00.01.01/2017
Finska Missionssällskapet ger sina medlemsförsamlingar möjlighet att
förhandsnominera kandidater till valet av styrelse. Valet sker 20.5.2017 på årsmötet i
Åbo. Borgå stift har en representant i styrelsen, Heidi Juslin-Sandin vars
mandatperiod går ut i år men som kan återväljas.
Barnkonsekvensanalys
Förutätter ingen.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter att förhandsnominera en kandidat till valet av styrelse för
Finska Missionsällskapet.
Behandling:
Thea Kusénius föreslog, understödd av Hannele Nygård, att församlingsrådet
nominerar Heidi Juslin-Sandin till uppdraget.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt nominera Heidi Juslin-Sandin till kandidat i valet av
medlemmar i Finska Missionssällskapets styrelse.
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§ 10

VAL AV REPRESENTANTER I STYRELSEN FÖR HUGO OCH MARIA WINBERGS STIFTELSE
ÅR 2017
D/196/00.00.01.01/2017
Enligt stadgarna för Hugo och Maria Winbergs stiftelse ska församlingsrådet årligen
utse två ordinarie representanter samt en suppleant i styrelsen för stiftelsen.
Stiftelsens ändamål att upprätthålla serviceboende och andra omsorgsformer för
äldre, i första han för medlemmar i Esbo svenska församling. Detta förverkligas sker
genom att stiftelsen driver anstalterna Tunaberg och Tunaro.
Barnkonsekevensanalys
Förutsätter ingen

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser sina representanter i Hugo och Maria Winbergs stiftelse för år
2017.
Behandling:
Thea Kusénius föreslog, understödd av Hannele Nygård, Susanne Räihä och Bror
Träskbacka till ordinarie medlemmar och Ann-Christine Wiik till suppleant.
Pirkko Träskbacka anmälde jäv.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt utse följande till sina representanter i Hugo och
Maria Winbergs stiftelse för år 2017: Susanne Räihä och Bror Träskbacka, ordinarie;
Ann-Christine Wiik, suppleant.
FÖR KÄNNEDOM
Winbergska stiftelsen
De valda representanterna
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§ 11

BIDRAG TILL MATASKÄRSTIFTELSEN FÖR DRIFTEN AV MATASKÄRS KAPELL ÅR 2017
D/197/02.03.00.02.00/2017
Sammandrag:
Församlingsrådet har i många års tid understött Mataskärstiftelsen för driften av kapellet. Föreslås
ett liknande bidrag för i år-

Esbo svenska församling ordnar merparten av sina läger på Mataskärs lägergård som
ägs av Mataskärstiftelsen. I anslutning till lägergården finns Mataskärs kapell, likaså
ägd av stiftelsen. Esbo svenska församling har under många års tid understött
stiftelsen med en summa som motsvarat 80 % av de årliga driftskostnaderna för
kapellet och också årets budget innehåller en reservation för motsvarande bidrag.
Summan var i fjol 7 920 euro
Barnkonsekvensanalys
Förutsätter ingen

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter ur sitt anslag för understöd bevilja Mataskärstiftelsen
7 920 euro för driften av Matakärs kapell under år 2017.
Behandling:
Ledamöterna Pehr-Johan Björkstén och Roger Storås anmälde jäv.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Mataskärstiftelsen
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§ 12

BESLUT OM ERSÄTTNING TILL MATASKÄRSTIFTELSEN FÖR ANVÄNDANDE AV KAPELLET ÅR 2017
D/199/02.03.00.02.00/2017
Sammandrag:
Församlingen har i två års tid beviljat Mataskärstiftelsen en ersättning på 2 000 euro för
användandet av kapellet. I år förelås en summa på 1 500 euro.

Mataskärstiftelsen har sedan början av år 2015 uppburit en avgift för användandet
av Mataskärs kapell för förrättningar. Summan är 50 euro per förrättning. Esbo
svenska församling har, för sina medlemmaras del, stått för denna avgift ända sedan
den infördes. I praktiken har det skett genom att församlingen beviljat stiftelsen en
ersättning, som uträknats på basis av antalet förrättningar, gudstjänster och andra
tillställningar i kapellet.
Kyrkoherden föreslår ett liknande förfarande för i år med den förändringen att
summa sänks från tidigare 2 000 euro till 1 500 p.g.a. en lägre användning av kapellet
Barnkonsekvensanalys
Många barnfamiljer berörs med tanke på de dop som hålls i kapellet.
Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet beviljar ur sitt anslag Mataskärstiftelsen 1 500 euro i ersättning för
användandet av Mataskärs kapell under år 2017.
Behandling:
Ledamöterna Pehr-Johan Björkstén och Roger Storås anmälde jäv.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Mataskärstiftelsen
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§ 13

PLAN FÖR PRÄSTERS OCH KANTORERS TJÄNSTEFRIA TID FEBRUARI - APRIL 2017,
ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
D/201/00.01.02.01/2017

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Fridagsplan februari – april 2017
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar planen för prästernas och kantorers tjänstefria tid för
kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 14

KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING
30/00.02.08/2017
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Roger Rönnberg, tfn. 0400 -425257
roger.ronnberg @evl.fi
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens beslut 11-19/2017
B. Kyrkoherdens beslut 103 -117 /2016, 1 – 10/2017

Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom kyrkoherdens beslut nr 103 -117 /2016
och 1 – 19/2017.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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15
§ 15

ANDAKTSHÅLLARE PÅ FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDEN VÅREN 2017

Beslut:
Andaktshållarna på församlingsrådets sammanträden våren 2017 är:
9.3 Solveig Rosenberg-Wikström, Jannika Lassus
4.4 Roger Storås, Hannele Nygård
2.5 Thea Kusenius, Cecilia Alameri
6.6 Heidi Juslin-Sandin, Tanja Holm
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Roger Rönnberg höll avslutningsandakt.
Ordförande Roger Rönnberg avslutade mötet kl. 19.25.

Roger Rönnberg
ordförande

Nina Lejonqvist-Jurvanen
sekreterare

Protokollet har justerats och godkänts samt konstaterats överensstämma med mötets
förlopp och med där fattade beslut
.
20.

Cecilia Alameri

Ditte Sandholm
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
7.2.2017

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING
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:
8 § , 13 – 15 §

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:
1 – 7 §, 9 – 12 §

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. 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 15 § i upphandlingslagen 1.
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 och kontaktinformation:
• Församlingsrådet i Esbo svenska församling
Besöksadress: Kyrkogatan 10
Postadress: PB 202, 02771 Esbo
Paragrafer i protokollet:
1 – 7 §, 9 – 12 §

1

De nationella tröskelvärdena är 30 000 euro (varor och tjänster), 100 000 euro (hälsovård och socialtjänster) och 150 000 euro
(byggentreprenader och byggkoncessioner)
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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 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 upphandlingsrättelse

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).
Inlämningsadress
Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten. Den upphandlande enhetens kontaktinformation:
Församlingsrådet i Esbo svenska församling
Besöksadress: Kyrkogatan 10
Postadress: PB 202, 02771 Esbo
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.

Upphandlingsrättelsens 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

Kyrko- och förvaltningsbesvär
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.
-------Besvärsmyndighet och kontaktinformation
• Helsingfors förvaltningsdomstol
Adress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Fax: 029 56 42079
e-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Besvärstid
30 dagar
30 dagar

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:
----Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:
-------

Kyrkobesvär i ett underställningsärende
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.
---------Besvärsmyndighet och kontaktinformation
• Domkapitlet i Borgå stift
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Besvärstid
30 dagar

Besöksadress: Gymnasiegränd 2
Postadress: PB 30, 06101 Borgå
Fax: 019-585 705
•

30 dagar

Kyrkostyrelsen

PB 210 (Södra kajen 8 ), 00131 Helsingfors
Fax: 09-1802 350
E-post: kyrkostyrelsen@evl.fi
•

Undervisnings- och kulturministeriet

30 dagar

PB 29 (Sjötullsgatan 10), 00023 Statsrådet
Fax: 09-135 9335 (registratorsbyrån)
E-post: 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.
Marknadsdomstolens kontaktinformation
Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på följande adress:
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Fax 010 364 3314
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Beräkning av tiden
för ändringssökande
Besvärsskrift

Besvärstid
14 dagar

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.
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 15 § 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

Enligt 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) tar
förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift på 90 euro och marknadsdomstolen en rättegångsavgift på 226 euro av den som
anför besvär, om inte något annat följer av lagens 6 och 7 §.
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.
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