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§1

Sammanträdets öppnande och andakt
Ordförande Mikael Forslund öppnade mötet kl. 18.00 med andakt.

§2

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Enligt församlingsrådets reglemente (§ 2) är sammanträdet lagenligt sammankallat om
möteskallelsen med ärendeförteckning tillställts medlemmarna senast fem dagar före
sammanträdet. Församlingsrådet är beslutfört då över hälften av medlemmarna är
närvarande. (KL 7:4)
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen hade sänts
per e-post 12.1.2018 och beredningen per e-post och post 18.1.2018. Förutom ordförande var
elva medlemmar och två ersättare närvarande.

§3

Val av två protokolljusterare
Förslag: Till protokolljusterare väljs Gunborg Sjöberg och Anna Sundback.
Beslut
Till protokolljusterare valdes Gunborg Sjöberg och Ulla Salmenheimo-West.
Anna Sundback fungerar som mötets sekreterare. Anna-Karin Lärka var frånvarande.

§4

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes efter komplettering. Anders Kronlund och John Åsvik anmälde
att de hade varsitt ärende under § 15 På mötet väckt ärende.

§5

Protokoll från distriktsrådet i centrum
Protokoll från distriktsrådet i centrum 4.1.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Siv-Britt Höglund kommenterade protokollet. Protokollet antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§6

Ansvarspersoner och bindningsnivå för budgeten 2018
För tillämpningen av årets budget bör församlingsrådet utse ansvarspersoner för
kostnadsställe och bindningsnivå. I bilaga 1 framkommer förslagen på ansvarspersoner för
budgeten 2017.
Förslag:
Församlingsrådet godkänner ansvarspersonerna och bindningsnivån per kostnadsställe.
Beslut
Mötet godkände förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§7

Församlingsrådets understöd
I församlingens verksamhetsbudget reserveras årligen ett anslag för understöd som
församlingsrådet utdelar. Detta förfarande baserar sig på ett klämförslag som gemensamma
kyrkofullmäktige godkände 8.12.2005 § 36. Kyrkofullmäktige Gustav Strömsholm föreslog då
att principen för utdelningen av understöd till kyrkliga ändamål bör utredas. Enligt Strömsholm
bör innovativa projekt prioriteras. Med anledning av klämförslaget beslöts att
understödsanslag i fortsättningen delas ut så att gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om
understöd till Kyrkans officiella missionsorganisationer samt till Sjömanskyrkan och Kyrkans
Utlandshjälp samt till sådana samprojekt som påbörjas av kyrkan, Lappo stift eller Borgå stift,
där Vasa kyrkliga samfällighet är medlem (Kyrkans mediastiftelse, specialvårdsdistrikt, stiftens
studiecenter eller dyl.) och att församlingsrådet beslutar om beviljande av understöd till övriga
kyrkliga instanser, såsom missionsorganisationernas lokala och regionala avdelningar samt till
övriga som stöder församlingens arbete och fundamentala uppgifter.
Församlingsrådet utsåg på sitt sammanträde 18.4.2007 (§ 88) Folke Jungner, Christel Lax och
Kari Harju till arbetsgruppen som utarbetar nya direktiv för hur verksamhetsmedel utdelas i
framtiden. Arbetsgruppen utarbetade följande direktiv som godkändes av församlingsrådet
15.11.2007 (§ 228):
Församlingsrådet besluter om beviljande av understöd till kyrkliga instanser, såsom missionsorganisationernas
lokala och regionala avdelningar samt till övriga, som stöder församlingens arbete och fundamentala uppgifter.
Kriterierna för beviljande av medel är:
a)
b)
c)
d)

ändamålet är kyrkligt, dvs. instanser för att stärka kristen livssyn
verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och berör dess område
i första hand understöds lokala organisationer, föreningar, samfund
innovativa projekt, gärna i samklang med församlingens årstema, prioriteras

Understöd ska inte beviljas i form av ”ett verksamhetsbidrag” för att få verksamheten att gå ihop rent ekonomiskt.
Ett maximibelopp (ex. 25 % av tillbudsstående medel) för enskild förening eller organisation kunde fastslås.
Ansökningstid, kriterier (eventuellt tillbudsstående medel) kan anslås i Vasabladet och Kyrkpressen. Detta för att
bredda spektrumet av inkomna ansökningar.

Direktiven började tillämpas år 2008.
Församlingsrådet 12.4.2016 (§ 67) reviderade direktiven och kallade dem grunderna för
utdelning av bidrag.
Församlingsrådet besluter om beviljande av understöd till kyrkliga instanser, såsom missionsorganisationernas
lokala och regionala avdelningar samt till övriga som stöder församlingens arbete och fundamentala uppgifter.
Vid behandling av ansökningarna beaktas:
att ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
att verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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-

att den sökande är en lokal aktör
innovativa projekt

Understöden beviljas inte i form av verksamhetsbidrag för att få verksamheten att gå ihop rent ekonomiskt.
Ansökningstiden och grunder för utdelning kan anslås i Vasabladet och i Kyrkpressen. Detta för att bredda
spektrumet av inkomna ansökningar.

Församlingsrådet hade tidigare tagit beslut om att elektronisk ansökan införs år 2015, en kort
skriftlig redogörelse över hur bidraget använts ska begäras in och att mandatperioden för
arbetsgruppen för beredning av församlingsrådets understöd gäller under hela kalenderåret.
Församlingsrådet 7.12.2017 (§ 201) beslöt att en arbetsgrupp bestående av Solveig Wallin, SivBritt Höglund, Birger Enges och Olle Victorzon (sammankallare) utarbetar ett förslag till nya
direktiv för församlingsrådets understöd. Arbetsgruppen har sammanträtt och i bilaga 2 finns
förslaget till nya kriterier.
Förslag:
Församlingsrådet tar ställning till arbetsgruppens förslag till direktiv för utdelning av
understöd.
Beslut
Olle Victorzon redogjorde för hur arbetsgruppen hade arbetat. Församlingsrådet godkände
arbetsgruppens kriterier för beviljande av församlingsrådets bidrag.
Vid behandling av ansökningarna beaktas:
1. För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
- ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
- verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område
- den sökande är en lokal aktör
- projektet är innovativt
2. Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga
organisationer.
Bidragsmottagare bör redovisa användningen av bidraget senast 15 november. De som trots
påminnelse inte inlämnar redovisning riskerar att i framtiden inte erhålla bidrag. Om det av
redovisningen framgår att bidraget inte förverkligats eller om inte godtagbar förklaring ges
varför projektet försenats skall bidraget återbetalas.
Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.
Sista inlämningsdag 15 mars. Om inte alla medel utdelas på våren kan senare inkomna
ansökningar beaktas vid församlingsrådets möte i november.
Tilläggsinformation
tfn. 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer
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§8

Utlåtande om val av chef för köksverksamheten
Gemensamma kyrkorådet 23.11.2017 § 220 beslöt att tjänsten som chef för
köksverksamheten ledigförklaras.
Tiina Ravimo har 1.2.2015 anställts som kokerska i köket på Skolhusgatan på viss tid och genom
beslut av gemensamma kyrkorådet 27.8.2015 § 139 utsetts att sköta uppgifterna som husmor
för köket på Skolhusgatan och samtidigt uppgifterna som hört till den dåvarande tjänsten som
ledande husmor fr.o.m. 1.9.2015 tills tjänsten som ledande husmor har besatts.
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 14.2.2017 § 48 ändrat instruktionen för
tjänsten som ledande husmor och då har även tjänstebeteckningen ändrats till chef för
köksverksamheten. Samtidigt har Tiina Ravimos titel ändrats från tf. ledande husmor till tf.
chef för köksverksamheten.
Enligt direktiv från kyrkans arbetsmarknadsverk kan en person som inte uppfyller
behörighetsvillkoren arbeta högst ett år som tillförordnad tjänsteinnehavare.
Behörighetsvillkoren enligt instruktionen för tjänsten som chef för köksverksamheten
(kompletterande material) är:
-

medlemskap i evangelisk-lutherska kyrkan och gott anseende
examen för föreståndare inom storhushållsbranschen eller restonomexamen och praktisk
erfarenhet av yrkesuppgifterna
goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga
och skriftliga kunskaper i det andra.

Tjänsteförhållandet som chef för köksverksamheten kommer att gälla tills vidare.
En arbetsgrupp bestående av förvaltningschef Emma Södergård, fastighetschef Mikko
Päällysaho, ledande diakonitjänstinnehavare Tuula Alho, Christel Lax, Tuulikki Kouhi samt Erkki
Teppo tillsattes för att bereda valet.
Tjänsten annonserades på den officiella anslagstavlan och på Sacrista/Kirkko HR.
Ansökningstiden gick ut 22.12.2017 kl. 16.00. Tjänsten söktes av två personer varav endast
Tiina Ravimo uppfyllde behörighetskraven. Ravimo kallades till intervju 3.1.2018.
Enligt instruktionen för tjänsten ska gemensamma kyrkorådet begära utlåtande från
församlingsråden innan någon anställs. Chef för köksverksamheten väljs av gemensamma
kyrkorådet 25.1.2018 sedan utlåtande av församlingsråden inhämtats.
Förslag:
Församlingsrådet understöder valarbetsgruppens förslag att Tiina Ravimo anställs som chef för
köksverksamheten.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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Beslut
Församlingsrådet omfattade förslaget om att anställa Tina Ravimo som chef för
köksverksamheten.
Paragrafen justerades på mötet.
Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§9

Vasa svenska församlings ekonomi och personalstruktur
Gemensamma kyrkorådet har 15.9.2016 (§ 164) beslutat inleda arbetet med samfällighetens
personalplan som börjar gälla vid ingången av 2019. Bakgrunden till personalplanen är de
senaste årens negativa ekonomiska utveckling.
I flera års tid har samfälligheten försökt dämpa ökningen av antalet anställda genom att inte
öka antalet tjänster och arbetsförhållanden. Dessutom har strävan varit att när en tjänst blir
vakant skall en grundlig utredning göras av om det är nödvändigt att tjänsten besätts. Detta
förfarande bör dock ytterligare effektiveras och förenhetligas. Att säkra en tillräcklig
arbetskraft är nödvändigt för att församlingens grundläggande uppgift ska kunna skötas.
Utarbetandet av en ny personalplan möjliggör en aktiv förberedelse inför kommande
pensioneringar och inför de omorganiseringar av arbetena som hör ihop med
pensioneringarna. Planen bör granska samfällighetens och dess församlingars
personalstruktur och fördelningen av personalresurserna samt redogöra för till vilka delar
funktioner kunde effektiveras i samband med kommande pensioneringar. En noggrann
personalplan som siktar på en anpassad ekonomi och ökat samarbete möjliggör utveckling av
en ansvarsfull, planmässig personalstruktur samt mångsidigare samarbetsformer för
kommande år och årtionden.
Preliminära mål för personalplanen är 1) antalet anställda minskas via pensioneringar, 2)
personalresurserna fördelas, 3) arbetsfaserna effektiveras, minskas och omorganiseras, 4)
samarbetet ökas och intensifieras och 5) personalens kunnande utvecklas.
Styrgruppen för arbetet med personalplanen gav församlingsråden och gemensamma
kyrkorådet i uppdrag att senast 10.11.2017 ge utlåtande om hur varje församling och
samfälligheten framöver kan spara. Sparmålet i Vasa kyrkliga samfällighet är 1,5 miljoner euro.
Vasa svenska församling har utgående från ekonomikontorets beräkningar fått i uppdrag att
minska verksamhetsmedlen och personalanslagen i församlingen med 208 500 euro.
Församlingsrådet har 7.11.2017 (§ 173) gett sitt utlåtande till styrgruppen.
Styrgruppen behandlar personalplanen 14.2.2018 och gemensamma kyrkorådet tar ställning
till slutrapporten 22.3.2018. Vasa svenska församlings representanter i styrgruppen är sedan
gemensamma kyrkorådets beslut 14.12.2017 (§ 244) kyrkoherden, Christel Lax och Olav Jern.
När personalplanen godkänts behöver församlingsrådet dra upp riktlinjer för hur den ska
tillämpas för att kunna träda i kraft 1.1.2019.
Förslag:
Församlingsrådet tillsätter en arbetsgrupp som utarbetar en ekonomisk strategi för hur
församlingen ska anpassa verksamheten och personalstyrkan till sparkraven som framkommer
i samfällighetens personalplan.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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Beslut
Församlingsrådet diskuterade församlingens ekonomi, personalstrukturen och framtiden.
Församlingsrådet tillsatte en arbetsgrupp bestående av kyrkoherden, Johan Backholm, Anna
Sundback, Olle Victorzon och John Åsvik. Anna-Karin Lärka fungerar som arbetsgruppens
sekreterare och Eric Sjöberg kallas som sakkunnig vid behov.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 10

Anhållan om fortsatt förkortad arbetstid
Innehåller personliga uppgifter

Protokolljusterarnas initialer
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§ 11

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag
Anna Sundback har meddelat att hon önskar bli befriad från förtroendeuppdraget som
ordinarie medlem i distriktsrådet för centrum.
Om befriande, beviljande av avsked, avstängning eller skiljande från ett förtroendeuppdrag
beslutar det organ som har valt den förtroendevalda (KL. 23:5 mom. 1).
Församlingsrådet 24.1.2017 (§ 13) valde ordförande, medlemmar och suppleanter till
distriktsrådet för centrum.
Förslag:
Anna Sundback befrias från förtroendeuppdraget som medlem i Vasa svenska församlings
distriktsråd för centrum.
Beslut
Godkändes enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 12

Val av ny ordinarie medlem till distriktsrådet i centrum
Anna Sundback torde beviljas befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i Vasa svenska
församlings distriktsråd för centrum och därmed behöver en ny ordinarie medlem utses.
Det organ som utsett förtroendevalda ska i enlighet med kyrkolagen kap. 23 § 7 mom. 3 utse
en ny förtroendevald för den återstående mandatperioden. Församlingsrådet valde 24.1.2017
medlemmar till distriktsrådet i centrum. Mandatperioden sträcker sig fram till 31.12.2018 eller
tills ett nytt distriktsråd utsetts.
På uppdrag av t.f. kaplan Camilla Brunell föreslår distriktrådets ordförande Anders Kronlund
att Johanna Ulrika Söderholm utses till ny ordinarie medlem i distriktsrådet.
Förslag:
Församlingsrådet väljer Johanna Ulrika Söderholm till ny ordinarie medlem i distriktsrådet i
centrum för den återstående mandatperioden.
Beslut
Godkändes enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer
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§ 13

Sopsortering i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen
Under församlingsrådets möte 11.10.2017 (§ 160 a) initierade Siv-Britt Höglund frågan om den
obefintliga sopsorteringen i samfällighetens utrymmen. Församlingsrådet 8.11.2017 (§ 181)
beslöt uppmana fastighetsdirektionen att utreda frågan om sopsortering i samfällighetens
utrymmen och vidta åtgärder. Höglund undrade vid församlingsrådets möte 7.12.2017 hur
svar erhålls från fastighetsdirektionen.
Församlingssekreteraren har 16.11.2017 överlämnat ärendet till fastighetsdirektionen via
fastighetschefen. Fastighetsdirektionen torde svara församlingsrådet genom ett
protokollsutdrag.
Församlingssekreteraren hade redan tidigare (26.10.2017) per e-post frågat fastighetschef
Mikko Päällysaho och arbetsledare Tommi Suomela vem som ska svara på frågan som
initierats. Arbetsledare Tommi Suomela svarade 13.12.2017. Suomela konstaterar att
samfälligheten följer regionens avfallshanteringsföreskrifter. Vi sorterar papper, metall,
kartong, bioavfall, batterier, glas och brännbart avfall. Att vi inte sorterar allt avfall i samtliga
fastigheter beror på att avfallsmängderna är för små. Det är inte ekologiskt att sopbilen far för
att tömma ett tomt eller nästan tomt avfallskärl. På två veckor får 20 kg bioavfall sättas i det
brännbara avfallet.
Förslag:
Församlingsrådet antecknar svaret från arbetsledare Tommi Suomela för kännedom.
Beslut
Svaret antecknas för kännedom.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.
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§ 14

Församlingsrådets sammanträdesdagar höstterminen 2018
Församlingsrådet 7.12.2017 (§ 204) beslöt att sammanträdesdagarna under vårterminen
2018 är:
24.1 (on)
Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 gatuplan
6.3 (ti)
Konferensrummet, Vasaesplanaden 3 E vån 5
11.4 (on)
Lilla församlingssalen
16.5 (on)
Lilla församlingssalen
13.6 (on)
Lilla församlingssalen
Sammanträdena inleds kl. 18.
Förslag:
Församlingsrådet sammanträder under höstterminen 2018 kl. 18 enligt följande:
15.8 (on)
6.9 (to)
9.10 (ti)
13.11 (ti)
12.12 (on)

– vid behov, Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 A gatuplan
Konferensrummet, Vasaesplanaden 3 E vån. 5
Konferensrummet
Konferensrummet
Lilla församlingssalen

Beslut
Förslaget godkändes.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker

VASA SVENSKA FÖRSAMLING

PROTOKOLL 1/2018

14

Församlingsrådets sammanträde onsdag 24.1.2018 kl. 18.00–20.03
Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 A gatuplan

§ 15

På mötet väckt ärende
A. Anders Kronlund: Matteus församling kommer att börja skicka ut mejl till alla medlemmar
om församlingens verksamhet, förutsatt att medlemmarna ger sin tillåtelse. Källa: Pia
Valtonen, församlingssekreterare.
B. John Åsvik: uppdaterade församlingsrådet om ett tidigare ärende. Församlingsrådet
understöder att kyrkoherden skall utreda hens fall och eventuell kyrkoasyl. Vid behov får
kyrkoherden fatta ett brådskande beslut om kyrkoasyl för hen. Kyrkoasylens längd skall
vara tills personens beslut tillkännages hen av HFD.

§ 16

Anmälningsärenden
a) Kyrkoherdens beslutsförteckning §§ 107-111/2017 och §§ 1-4/2018. Vice ordförande
granskade kyrkoherdens beslutsförteckning.
b) Cirkulär A9-A11/2017 från Kyrkans arbetsmarknadsverk

§ 17

Barnkonsekvensanalys av ärendena
Beredningsgruppen har prövat ärendena enligt barnkonsekvensanalysen.
Förslag:
Inga ärenden har konsekvenser för barn.
Beslut
Förslaget godkändes.

§ 18

Anvisning om sökande av ändring
Församlingsrådet gav anvisningar om rättelseyrkande och besvärsförbud enligt bilaga 3
blankett 2.

§ 19

Sammanträdets avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet kl.20.03 med bön om Herrens välsignelse.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker

