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§1

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande inleder med andakt och förklarar sedan sammanträdet öppnat.

§2

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas
medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en
förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är
beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §).
Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om
sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till
medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande
tisdagen den 13.01.2021. Namnupprop förrättas.
__________

BESLUT:
Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas
medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en
förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är
beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §).
Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om
sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till
medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande
tisdagen den 13.01.2021. Namnupprop förrättas.
________

§3

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FÖRSLAG:
Hanna Bromels och Katrin Gwardak utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
BESLUT:
Hanna Bromels och Katrin Gwardak utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
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§4

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
________
BESLUT:
Inga ändringar görs i föredragningslistan.
_________
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§5
Bilaga
1/§5/21

KYRKOFULLMÄKTIGES BESLUT – LAGENLIGHET
På kyrkorådet ankommer enligt KL 10:6 att tillse att kyrkofullmäktiges beslut är
lagliga. Beslutsförteckning från kyrkofullmäktiges sammanträde 2 december 2020
har blivit granskat.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet konstaterar att kyrkofullmäktiges beslut från sammanträdet
2 december 2020 har blivit granskat.
________
BESLUT:
Kyrkorådet konstaterar att kyrkofullmäktiges beslut från sammanträdet
2 december 2020 har blivit granskat.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 20.01.2021.
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§6

Bilaga
1/§6/21

MARIAGÅRDEN – målning av rum för ungdomar
Diakoniassistent Annette Andersson har startat en tjejgrupp som för närvarande har
fyra deltagare. I en skrivelse har gruppen inkommit med en förfrågan om att få
inreda ett rum i Mariagården för sin verksamhet.
Hittills finns en soffa och tv.
Gruppen skulle vilja måla väggarna i rummet. Annette Andersson har vidtalat
diakonidirektionens ordförande Anja Salmén som anser att det skulle gå bra.
Diakoniassistent Annette Andersson är kallad till kyrkorådet.
TF.KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att gruppen får måla väggarna i sydöstra rummet i
Mariagården och att församlingen bekostar materialet.
________
Diakoniassistent Annette Andersson berättar om verksamheten och kyrkorådet
bereds tillfälle att ställa frågor.
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att gruppen får måla väggarna i sydöstra rummet i
Mariagården och att församlingen bekostar materialet.
________
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Ekonomkanslist Britt Lindholm anmäler jäv och avlägsnar sig före behandlingen
av ärendet.

§7

Bilaga
1/§7/21

ANKOMMET BESLUT FRÅN HELSINGFORS
FÖRVALTNINGSDOMSTOL
Den 5.1.2021 ankom beslut från Helsingfors förvaltningsdomstol gällande
kyrkobesvär gällande tillsättandet av tjänst.
Enligt förvaltningsdomstolens beslut upphävs kyrkorådets beslut KR 27.9.2018
§96 och 15.11.2018 § 120.
Gällande tillsättandet av tjänsten som ekonom-kanslist på deltid om 80 % vid
Saltviks församling, har denna dag beslutat som följer:
1. Kyrkorådet beslutar härmed att inom föreskriven tid ansöka om besvärstillstånd
och att anföra besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols ovan nämnda
beslut, varvid Kyrkorådets ordförande och viceordförande befullmäktigas att på
Kyrkorådets vägnar slutligt omfatta och underteckna uppgjort förslag till denna
ansökan om besvärstillstånd jämte besvär,
2. Britt Lindholm, ordinarie innehavaren av tjänsten som ekonom-kanslist vid
församlingen, vilken tjänstetillsättning nu har upphävts av Helsingfors
förvaltningsdomstol, förordnas att framdeles, men som tillfällig innehavare,
handha berörd tjänst, intill dess att Högsta förvaltningsdomstolen behandlat och
avgjort anhållan om besvärstillstånd och anförande av besvär, som Kyrkorådet
på ovan nämnt sätt (punkt 1) beslutat om. I denna egenskap av tillfällig
innehavare av tjänsten som ekonom-kanslist ska Britt Lindholm åtnjuta samma
förmåner, rättigheter och skyldigheter som hon åtnjöt i egenskap av ordinarie
innehavare av tjänsten.
Kyrkorådet antecknar sig i detta sammanhang enbart och utan vidare åtgärder
till kännedom att Margaretha Westling, från Saltvik, per e-post 7.1.2021 bland
annat har anmält sitt intresse att få tillträda tjänsten som ekonom-kanslist, även
som tf, samt att hon kan tillträda tjänsten omedelbart samt att hon då emotser
att Britt Lindholm kan sätta in henne i tjänsteuppgifterna.
3. Till den del Margaretha Westling medelst e-post 8.1.2021 har yrkat att hon
senast 11.1.2021 förväntar sig att erhålla de 100 € som Helsingfors
förvaltningsdomstol ålagt församlingen att betala konstaterar Kyrkorådet att
församlingen självfallet ska erlägga denna ersättning om 100 € till Margaretha
Westling, dock så att det inte ankommer på Westling att diktera förfallodagen
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eftersom denna avgörs av gällande regelverk för en sådan utbetalning i ett nu
aktuellt fall.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att:
Gällande tillsättandet av tjänsten som ekonom-kanslist på deltid om 80 % vid
Saltviks församling, har denna dag beslutat som följer:
1. Kyrkorådet beslutar härmed att inom föreskriven tid ansöka om
besvärstillstånd och att anföra besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols
ovan nämnda beslut, varvid Kyrkorådets ordförande och viceordförande
befullmäktigas att på Kyrkorådets vägnar slutligt omfatta och underteckna
uppgjort förslag till denna ansökan om besvärstillstånd jämte besvär,
2. Britt Lindholm, ordinarie innehavaren av tjänsten som ekonom-kanslist vid
församlingen, vilken tjänstetillsättning nu har upphävts av Helsingfors
förvaltningsdomstol, förordnas att framdeles, men som tillfällig innehavare,
handha berörd tjänst, intill dess att Högsta förvaltningsdomstolen behandlat
och avgjort anhållan om besvärstillstånd och anförande av besvär, som
Kyrkorådet på ovan nämnt sätt (punkt 1) beslutat om. I denna egenskap av
tillfällig innehavare av tjänsten som ekonom-kanslist ska Britt Lindholm
åtnjuta samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som hon åtnjöt i
egenskap av ordinarie innehavare av tjänsten.
Kyrkorådet antecknar sig i detta sammanhang enbart och utan vidare åtgärder
till kännedom att Margaretha Westling, från Saltvik, per e-post 7.1.2021 bland
annat har anmält sitt intresse att få tillträda tjänsten som ekonom-kanslist, även
som tf, samt att hon kan tillträda tjänsten omedelbart samt att hon då emotser
att Britt Lindholm kan sätta in henne i tjänsteuppgifterna.
3. Till den del Margaretha Westling medelst e-post 8.1.2021 har yrkat att hon
senast 11.1.2021 förväntar sig att erhålla de 100 € som Helsingfors
förvaltningsdomstol ålagt församlingen att betala konstaterar Kyrkorådet att
församlingen självfallet ska erlägga denna ersättning om 100 € till
Margaretha Westling, dock så att det inte ankommer på Westling att diktera
förfallodagen eftersom denna avgörs av gällande regelverk för en sådan
utbetalning i ett nu aktuellt fall.
________
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§8

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM



Tf. kyrkoherden beslutsförteckning nr 1/21
Tf. kyrkoherden informerar om inkommet ärende från landskapsregeringen
gällande anmälnings- och kontaktskyldigheter
________
BESLUT:
Ärendet antecknas för kännedom.
________
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§9

EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN
BESLUT:
Inga övriga ärenden upptas till behandling.
________
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§ 10

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§10/20

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 11

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 19.12.
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