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§ 16

ANMÄLNINGSÄRENDEN
25/00.02.02/2017

Församlingsrådet antecknade för kännedom följande ärenden:
a) Församlingsrådet beslöt på sitt förra möte 7.2.2017 att de äldre
församlingsrådsprotokollen med början från år 1953 binds in till böcker. Vad
gäller nyare protokoll önskade församlingen en utredning över på vilket sätt de
arkiveras.
I Esbo församlingar finns en informationshanteringsstadga som styr hanteringen
av alla dokument. Stadgan ska iakttas vid samfällighets ämbetsverk och i de
församlingar, bl.a. Esbo svenska församling, som använder det gemensamma
ärendehanteringssystemet Stadgan baserar sig på kyrkostyrelsens direktiv 9/2013
som i sin tur baserar sig på lag.
Dokument som ska förvaras i högst tio år arkiveras endast i elektronisk form i
ärendehanteringssystemet. Protokollen, däremot, som förs vid de officiella
sammanträdena t.ex. församlingsrådet hör till de dokument som ska förvaras
permanent. De arkiveras i pappersform eftersom det inte i hela kyrkan tills vidare
finns ett system för elektronisk arkivering av handlingar som förvaras varaktigt .
Förutsätter ingen barnkonsekvensanalys
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050 4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Församlingarnas informationshanteringsstadga

b) Ledamot

Heidi Juslin-Sandins
14.2.2017.
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§ 17

UTLÅTANDE OM FRAMSTÄLLNING TILL ÄNDRING AV BESTÄMMELSERNA OM FÖRSAMLINGSVAL
D/272/00.01.01/2017
Kyrkostyrelsen har gjort upp ett utkast till framställning till kyrkomötet om justering
av bestämmelserna om församlingsval.
I utkastet föreslås förändringar gällande: tidpunkten för valet, möjligheten att väljas
till medlem i valnämnden respektive väljas till valbiträde och möjligheten att kräva
rättelse över förteckningen över röstberättigade.
Enligt förslaget senareläggs valdagen till den tredje söndagen i november, vilket alltså
betyder att valet inte mera sammanfaller med farsdagen. På motsvarande sätt
senareläggs förhandsröstningen med en vecka. Därtill föreslås nya bestämmelser
som skulle begränsa rätten för en kandidat i församlingsvalet eller dennes
närstående att vara medlem eller ersättare i valnämnden eller valbiträde. Dessutom
föreslås att en röstberättigad inte kan kräva rättelse av rösträtten eller
röstningsområdet i det fall att flyttanmälan inkommer till magistraten efter att
rösträtten fastställts.
Framställningen syfte är att göra valproceduren tydligare och smidigare, att
förtydliga bedömningen av jävsituationer och att trygga opartiskheten.
Utlåtandet lämnas in via ett elektroniskt formulär senast 10.3.2017.
Förutsätter ingen barnkonsekvensanalys

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050 4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet förordar de föreslagna ändringarna
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Kyrkostyrelsen
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§ 18

VAL AV REVISOR FÖR MATASKÄRSTIFTELSEN FÖR ÅR 2017
D/273/00.03.00/2017
Enligt stadgarna för Mataskärstiftelsen ska församlingsrådet årligen utse en revisor
med uppgift att granska stiftelsens räkenskaper och förvaltning. Till revisor ska utses
ett CGR-samfund som i sin tur utser ansvarig revisor.
Av fyra företag inbegärdes offert: Altumaudit, Ernst & Young, Ms-revisor och PwC
Julkistarkastus Oy. Dessa valdes utgående från förväntningarna på att ha personal
som behärskar svenska (hemsidor också på svenska eller tidigare erfarenhet av
företaget).
Ms revisor lämande inget anbud trots påminnelse och Altumaudit meddela
jävshinder för uppdpraget. Återstår Ernst & Young som tidigare skött revisionen och
PwC Julkistarkastus Oy som fungerar som revisor för Esbo församlingar. Av dessa två
lämnde Ernst & Young in det förmånligare anbudet varför kyrkoherden föreslår att
det utses till revisor för Mataskärstiftelsen.
Förutsätter ingen barnkonsekvensanalys

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser revisorssamfundet Ernst & Young till revisor för
Mataskärstiftelsen för år 2017.
Behandling:
Ledamot Pehr-Johan Björkstén anmälde jäv.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt:
a) utse revisorssamfundet Ernst & Young till revisor för Mataskärstiftelsen
för år 2017
b) besluta att församlingen står för revisionskostnaderna under år 2017.

5

FÖR KÄNNEDOM
Mataskärstiftelsen
Den valda revisorn
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§ 19

VAL AV REVISORER FÖR HUGO OCH MARIA WINBERGS STIFTELSE FÖR ÅR 2017
D/273/00.03.00/2017
Enligt stadgarna för Hugo och Maria Winbergs stiftelse ska församlingsrådet utse
revisorer med uppgift att granska stiftelsens räkenskaper och förvaltning.
Uppdraget har tidigare innehafts av CGR-revisorerna Eva Bruun som ordinarie och
Rabbe Nevalainen som suppleant.
Förutsätter ingen barnkonsekvensanalys

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet väljer revisorer för Hugo och Maria Winbergs stiftelse för år 2017.
Behandling:
Hannele Nygård föreslog att Eva Bruun och Rabbe Nevalainen återväljs som revisorer
för Hugo och Maria Winbergs stiftelse för år 2017.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt utse CGR-revisorerna Eva Bruun (ordinarie) och
Rabbe Nevalainen (suppleant) till revisorer för Hugo och Maria Winbergs stiftelse för
år 2017.
FÖR KÄNNEDOM
Stiftelsen
De valda revisorerna
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§ 20

BESLUT OM VERKSAMHETSUNDERSTÖD TILL VÄNFÖRSAMLINGEN NUCKÖ FÖR ÄR
2017
D/274/02.03.00.02.00/2017
Församlingens vänförsamling i Nuckö i Estland anhåller av Esbo svenska om ett
verksamhetsunderstöd på 6 950 euro för i år. Esbo svenska har i budgeten reserverat
6 500 euro för ändamålet och har dessutom uppburit kollekter till förmån för Nuckö.
Kyrkoherden föreslår att församlingen ur budgetmedel beviljar Nuckö 6 500 i
understöd.
Barnkonsekvensanalys: Nuckö församling ordnar verksamhet för alla åldrar.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Anhållan av Nuckö församling
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter ur budgetkontot 483500 210270000 bevilja Nuckö
församling 6 500 euro i understöd för verksamheten år 2017 förutom de kollekter
som influtit.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Nuckö församling
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§ 21

EKONOMISK RAPPORT ÅR 2016, ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
D/276/02.00.02/2017
Sammandrag:

Esbo svenska församlings budget för år 2016 var uppgjord med beaktande av de krav
på nedskärningar man inom Esbo församlingar kommit överens om. Då
förverkligandet är klart kan man konstatera att Esbo svenska nådde målet.
Budgetens slutsumma var 2 150 250 euro medan de totala utgifterna uppgick till
2 002 829. Det här betyder en användningsgrad på 93,1 % eller med andra ord att
147 429 euro blev oanvänt. Verksamheten inbringade 93 923 euro i inkomster d.v.s.
26 473 euro mer än budgeterat.
Sifforna i sammandrag:
Budget
Utgifter
Skillnad
Förverkligat i %
Budgeterade inkomster
Inkomster
Skillnad
Förverkligat i %

2 150 250
2 002 829
147 420
93,1
67 450
93 923
26 473
139,2

Förutsätter ingen barnkonsekvensanalys
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 22

FÖLJANDE MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER
28/00.02.02/2017

Församlingsrådet antecknade för kännedom:
a) församlingsrådets följande möten med andaktshållare:
4.4 Roger Storås, Hannele Nygård
2.5 Thea Kusénius, Cecilia Alameri
6.6 Heidi Juslin-Sandin, Tanja Holm
b) övriga sammankomster:
-

Prosterimöte i Kyrkslätt 30.3
Gemensamt Ansvar-middag 23.3 och brunch 22.4
Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar i Åbo 19 – 21.5.
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§ 23

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 20-32/2017

Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom kyrkoherdens beslut nr 20 – 32/2017.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 24

DELTAGANDE I FÖRSAMLINGSFÖRBUNDETS FÖRTROENDEFORUM 8.4.2017
D/287/00.06.01/2017
Församlingsförbundet rf ordnar en inspirationsdag, ett förtroendeforum för
församlingarnas förtroendevalda 8.4.2017. Dagen genomförs som en kryssning till
Tallinn och den riktar sig till förtroendevalda i församlingarna i södra Finland.
Deltagaravgiften för dagen är 68 € per person och innehåller resan, program och
måltider.
Barnkonsekvensbedömning
Förutsätter ingen

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter att församlingen bekostar förtroendevaldas deltagande i
Församlingsförbundets förtroendeforum 8.4.2017.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt:
a) att församlingen bekostar förtroendevaldas deltagande i Församlingsförbundets
förtroendeforum 8.4.2017
b) kostatera att åtminstone följande deltar: Stefan Ekholm, Hannele Nygård, Solveig
Rosenberg-Wikström och Tarja Rönnberg.

12

§ 25

REPRESENTANT PÅ KRAN:S VÅRMÖTE 5.4.2017
D/290/00.06.01/2017
KRAN rf (Kristliga blåbandsförbundet för rehabiliteringsarbete bland alkohol- och
narkotikamissbrukare) kallar sina medlemmar till vårmöte onsdagen 5 april 2017.
Församlingen har rätt att sända en representant till mötet.

Kyrkoherden:
Församlingen utser en representant till KRAN:s vårmöte 5.4.2017.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt befullmäktiga kyrkoherden att utse församlingens
representant på KRAN:s vårmöte 5.4.2017.
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Jannika Lassus höll avslutningsandakt.
Ordförande Roger Rönnberg avslutade mötet kl. 19.50.

Roger Rönnberg
ordförande

Nina Lejonqvist-Jurvanen
sekreterare

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

Pehr-Johan Björkstén

Jannika Lassus
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
9.3.2017

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:
16- 17 §, 21–23 §
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:
18 –20 §, 24–25 §
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:
18 –20 §, 24–25 §

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

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:

30 dagar

----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

Besvärstid
14 dagar

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

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 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 §.
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