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Regina Lindström

ordförande
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protokolljusterare

Protokollet framlagt till päseende, Mariehamns pastorskansli 17.02.2022-31 .03.2022, intygar
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Sammanträdet
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Laglighet
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Val av protokolljusterare
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Anhällan om avsked — huvudhusmor

g 19

Konfidentit

ärende — personalärende

7

€ 20

Konfidentit

ärende — personalärende

7

&21

Rättelseyrkande till ärendet 28.04.2021 5 8 1 Val av ekonomichef

8

5 22

Anmälningsärenden

12

g 23

Fasadrenovering

g 24

Telefonväxel

5 25

Eventuella

g 26

Besvärsanvisning och anvisning

g 27

Sammanträdet

öppnas

5

och beslutförhet

och eventuella

Prästgärden

5

5

förändringar

i föredragningslistan

Siv Sollman

6

— diskussion

13

— diskussion

14

övriga ärenden

15
om rättelseyrkande

16

avslutas

16
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SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande, kyrkoherde Mari Puska, förklarar sammanträdet öppnat kl. 16.15 och
inleder med andakt.

515

LAGLIGHET

OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

516

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:
Margareta Flink och Ann-Christina Kjeldsen utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 17 februari 2022 kl. 11.00 i pastorskansliet.
BESLUT:

Margareta Flink och Ann-Christina Kjeldsen utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 17 februari 2022 kl. 11.00 i pastorskansliet.

517

GpDKÄNNANDE OCH EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR 1
FOREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:

BESLUT:

Protokolljusteramas

signaturer.

MF

Margareta Flink

Protokollet

justerat den 17.02.2022

wc

Ann-Christina Kjeldsen
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& 18

ANHÄLLAN

OM AVSKED

— huvudhusmor Siv Sollman

Huvudhusmor Siv Sollman anhäller om avsked frän sin tjänst i Mariehamns
församling. Hon är tjänstledig framtill 1 februari 2022 och ämnar därefter ta ut
innestäende semesterdagar sä att hennes sista anställningsdag blir 8 maj 2022.
PERSONALSEKRETERARENS

FÖRSLAG:

Kyrkorädet beslutet att bevilj a Siv Sollman avsked frän tjänsten som huvudhusmor

i Mariehamns församling frän och med den 8 maj 2022.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att bevilja Siv Sollman avsked frän tjänsten som huvudhusmor
i Mariehamns

församling

frän och med den 8 maj 2022.

Expediering: Siv Sollman, löneräknare CW.
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KONFIDENTIELLT ÄRENDE - personalärende

& 20

KONFIDENTIELLT ÄRENDE — personalärende

Protokolliusteramas
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RATTELSEYRKANDE
AV EKONOMICHEF

TILL ARENDET

28.04.2021 € 81 VAL

Kr 15.06.2021, 5 114

Mariehamns församling har för beredningen av & 114 anlitat Advokatbyrä Carlsson
Wingert Ab som i samräd med rekryteringsgruppen
(utsedd av kyrkorädet
13.03.2021, & 41) gett följande motiveringar i ärendet.

den

Bakgrund

Simon Häggblom (”Häggblom”) har 20.5.2021 inkommit med en
omprövningsbegäran till Mariehamns församling, kyrkorädet gällande kyrkorädets
beslut Kr 4.5.2021, 5 81 om att utse Jens Folkesson (”Folkesson”) till ekonomichef

för församlingen.
En kopia av kyrkorädets beslut i ärendet j ämte en anvisning för begäran om
omprövning har per brev sänts till sökanden Häggblom 6.5.2021. Enligt kyrkolagen
24 kap. 11 & ska del givning anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet har
sänts, om det inte visas att delgivningen har skett senare. Häggblom fär anses vara
delgiven beslutet 13.5.2021. Begäran om omprövning ska framställas inom 1 4
dagar frän delfäendet av beslutet. Kyrkorädet konstaterar att Häggbloms begäran
om omprövning har gjorts inom töreskriven tid och tar säledes upp begäran om
omprövning till behandling.

Häggblom framtör i sin begäran om omprövning att han har ätta ärs
arbetserfarenhet av törvaltningsuppgifcer och fem ärs erfarenhet av arbetsuppgifter
inom kyrkli g ekonomi och förvaltning medan Folkesson endast har ett ärs relevant
arbetserfarenhet. Vidare anger Häggblom att han arbetat som Chef i Malax kyrkliga

samfällighet i 3,5 är och var en omtyckt sädan. Häggblom anger att hans och
Folkessons utbildningar kan anses som likvärdiga samt att Häggblom dessutom läst
1 2 sp ekonomi och 6 sp arbetsrätt pä Svenska Handelshögskolan samt att han läst
2 0 sp arbetsplatspsykologi
vid Äbo Akademi.
Kyrkorädets bedömning
Krav för tjänsten som ekonomichef

Kyrkorädet konstaterar att ekonomichefen enligt Instruktion för tjänsten som
ekonomichef (fastställd i kyrkofullmäktige 5.6.2012) skall ha avlagt lämplig
eller därmed j ämf'orbar
examen pä universitetsnivä (högre högskoleutbildning),
tidigare utbildningsnivä, samt bör ha törtrogenhet med handhavandet av

ekonomiska och administrativa uppgifter, bokföring samt teknisk kännedom inom
ADB.
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I platsannonsen

anges vidare att Mariehamns

församling

söker en person som har

erfarenhet av liknande uppgifter inom kyrklig eller annan förvaltning, med god
administrativ törmäga. Dessutom ska personen ha god samarbetsförmäga,
erfarenhet av ledarskap samt vara flexibel, positiv, initiativtagande och gärna vilja

utveckla rutiner och arbetssätt.
J ämförelse

av sökandenas kvalifikationer

Kyrkorädet konstaterade i sitt beslut Kr 4.5.2021, 5 81 att Folkesson var den
kandidat som hade de egenskaper

och erfarenheter som bäst motsvarar de krav som

uppställts för tjänsten som ekonomichef. Han ansägs ha en bred erfarenhet frän
olika arbetsuppgifter bäde inom den privata och offentliga sektorn och ansägs
bland de sökande.
dessutom ha mest ledarskapserfarenhet
Det kan konstateras att Folkesson är utbildad civilekonom med en magisterexamen

frän Högskolan i Jönköping medan Häggblom har en politices magister frän Äbo
Akademi med nationalekonomi som huvudämne.

Häggblom har dessutom avlagt

ytterligare kurser i ekonomi, arbetsrätt samt arbetsplatspsykologi. Bäde Folkesson
och Häggblom fär sälunda anses ha en sädan lämplig examen pä universitetsnivä
(högre högskoleutbildning) som Instruktionen för tjänsten som ekonomichef
förutsätter.
Vad gäller arbetserfarenhet sä konstaterar Kyrkorädet att Folkesson har över tjugo
ärs arbetserfarenhet bäde inom den offentliga och den privata sektorn. Han har
bland annat arb etat som strategisk inköpare, medicinteknisk upphandlare,

logistikchef, projektledare inköp, ekonom och systemadministratör IT. Folkesson
har arbetat främst med offentliga upphandlingar vilket ocksä är en viktig del av
ekonomichefens arbetsuppgifter. Den arbetserfarenhet som Folkesson har innebär
sälunda törtrogenhet med handhavandet av ekonomiska och administrativa

uppgifter, bokföring samt teknisk kännedom inom ADB, säsom föreskrivits i
Instruktion fo'r tjänsten som ekonomichef. Dessutom har Folkesson haft omfattande
personalansvar inom sina tidigare anställningar och besitter säledes erfarenhet av

ledarskap i enlighet med de kvalifikationer som fastslagits i platsannonsen.
Folkesson har över tjugo ärs relevant arbetserfarenhet.
Häggblom har bland annat arbetserfarenhet Hän arbetsuppgifter som
ekonomidirektör, ekonom, ekonomichef och VD, vilket ocksä utgör relevant
arbetserfarenhet, uppgäende till ungefär ätta är. Häggbloms relevanta
arbetserfarenhet ligger dock, till skillnad frän Folkessons, flera är tillbaka i tiden.
Den av Häggblom senast angivna relevanta tjänsten, ett moderskapsvikariat
som
ekonomidirektör i Nykarleby stad, pägick 8/2017 — 11/2017. Efter denna tidpunkt
har Häggblom inte uppgett att han haft nägon anställning.

Vid en jämförelse av kandidatemas arbetserfarenhet kan därmed konstateras, att
bäde Folkesson och Häggblom har för tjänsten relevant erfarenhet. Häggblom har
Protokolljusteramas
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visserligen fem ärs arbetserfarenhet inom just kyrklig förvaltning men Folkesson
har säväl längre som mer aktuell arbetserfarenhet

och dessutom större erfarenhet

fi'än ledarskap.
Säsom framgär av platsannonsen har personliga egenskaper varit av stor betydelse
vid bedömningen av kandidaterna. Ett vedertaget förfarande för att kontrollera
personliga egenskaper är att begära in referenser frän tidigare arbetsgivare.

Folkesson har inkommit med flertalet referenser bäde av chefer och kollegor fi'än
bäde tidigare arbetsplatser samt nuvarande arbetsplats. Referensema verifierar
Folkessons goda ledarskap och sociala förmäga. Att Folkesson besitter de

" efterfrägade personliga egenskapema som behövs för tjänsten har säledes bekräfcats
av de referenser som han har uppgivit.
Häggblom har inte velat ge nägon referens varken frän Malax kyrkliga samfällighet

där han arbetat som ekonomichef eller frän Nykarleby stad där han arbetat som
vikarierande

ekonomidirektör,

trots att detta uttryckligen

har efterfi'ägats vid

anställningsprocessen. Den enda referensen frän Häggblom var en elva är gammal
referens fi'än en tidigare kollega vid Brändö-Kumlinge

församling.

Vid intervjuema som rekryteringsgruppen
har lätit utföra har Folkesson utrnärkt sig
och relcryteringsgruppen har noterat att Folkesson uppfattades som seriös, trevlig
och gladlynt. Häggblom har enligt rekryteringsgruppens
uppfattning gett ett stressat

intryck och varit kortfattad i sina svar pä rekryteringsgruppens frägor.
Rekryteringsgruppen
har med beaktande av genomförda intervjuer och uppgivna
referenser gjort bedömningen, att Folkessons personliga egenskaper bäst motsvarar
de personliga egenskaper som arbetsgivaren eRerfrägar för denna tjänst.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet konstaterar att säväl Folkesson som Häggblom uppfyller
behörighetskraven för tjänsten. Valet av ekonomichef har därför baserat sig pä en
meritvärdering p ä basen av de allmänna utnämningsgrunderna och uppställda
kraven för tjänsten. Vid en helhetsbedömning
av de intervjuades meriter i form av
egenskaper, har Folkesson bedömts
personliga
samt
arbetserfarenhet
och
utbildning

vara den som är bäst lämpad för tjänsten.
Mot bakgrund av detta ser kyrkorädet

ingen anledning att ändra kyrkorädets

beslut

Kr 4.5.2021, 5 81 och avslär säledes Häggbloms begäran om omprövning.
Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT:
Kyrkorädet konstaterar att säväl Folkesson som Häggblom uppfyller
behörighetskraven
Protokolljusteramas

%?

Margareta Flink
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meritvärdering pä basen av de allmänna utnämningsgrunderna och uppställda
kraven for tjänsten. Vid en helhetsbedömning

av de intervjuades meriter i form av

utbildning och arbetserfarenhet samt personliga egenskaper, har Folkesson bedömts
vara den som är bäst lämpad för tjänsten.

Mot bakgrund av detta ser kyrkorädet ingen anledning att ändra kyrkorädets
Kr 4.5.2021, 5 81 och avslär säledes Häggbloms begäran orn omprövning.
Paragrafen justeras omedelbart.

Kr 15.02.2022,

beslut

€ 21

Kyrkorädet i Mariehamns församling har den 4.1.2022 mottagit frän Helsingfors
förvaltningsdomstol en begäran (Diarienummer 23716/03.04.04.04.11/2021) om att
ge ett utlätande och till förvaltningsdomstolen
lämna alla de handlingar som legat
till grund för det överklagade beslutet. Utlätandet och handlingarna ska lämnas till
förvaltningsdomstolen senast 4.3.2022. Det överklagade beslutet handlar om
Rättelseyrkande till ärendet 28.04.2021 581 Val av ekonomichef.

Kyrkoherden har efter en e-postdiskussion med kyrkorädet fattat ett
tj änstemannabeslut (1/2022) om att fortsättningsvis
Wingert Ab för att bidra kyrkorädet i ärendet.

anlita Advokatbyrän

Carlsson

Bilaga
Ett svar har sammanställts (bilaga 1) i samräd med kyrkorädet och Advokatbyrä
1/521/2022 Carlsson Wingert Ab. Till kyrkorädets svar bifo gas även följande dokument frän
valprocessen: tj änsteinstruktion för ekonomichefen, kungörelsen om val av
ekonomichef, protokollsutdrag frän kyrkorädets sammanträde 28.04.2021 & 81, en
(Folkesson och
sammanställning av samtliga sökanden, ansökningshandlingama
Häggblom) samt sammanställning av intervjuerna (Folkesson och Häggblom).

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutar att sända bifogat utlätande med bilagor till Helsingfors
förvaltningsdomstol.
Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT:

Kyrkorädet beslutar att sända bifogat utlätande med bilagor till Helsingfors
förvaltningsdomstol.

Paragrafen justeras omedelbart.

Expediering: Helsingfors förvaltningsdomstol
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ANMALNINGSÄRENDEN
.

Kyrkoherdens beslutsförteckning nr. 4-16/2022.

.
.
.

Personalsekreterarens beslutsiörteckning
nr. l-6/2022.
Kyrkostyrelsens cirkulär nr. 1/2022; Kyrkan och Välfardsomräden.
Kyrkostyrelsens cirkulär nr.2/2022; Tillsättande av valnämnd, röstningsomräden och beställning av valdokument.
Kyrkostyrelsens cirkulär nr.3/2022; Ansökan om understöd enligt prövning

'

2022.

.
.

'
.
'

Kyrkostyrelsens cirkulär nr.4/2022; Beräknad andel av pensionsansvar som
saknar täckning 31.12.2021.
Kyrkostyrelsens cirkulär nr. 5; Understöd vären 2022 för församlingarnas
försöksverksamhet.
cirkulär nr. 1/2022; Nya modeller för tjänsteKyrkans arbetsmarknadsverks
instruktioner.
Kyrkoherden informerar om Kent Wistis utställning ”Kyss”, som pägär 14-25
februari 2022 i S:t Görans kyrka.
Kyrkoherden informerar om söndagsskola för vuxna p ä torsdagar med
Edgar Vickström.
församlingspastor

BESLUT:

Kyrkorädet antecknar ärendena för kännedom.
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- DISKUSSION

F ASADRENOVERING PRÄSTGÄRDEN

Närmare information presenteras Vid behandlingen av ärendet.

TF. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet noterar förd diskussion

till protokollet.

BESLUT:
Kyrkorädet noterar förd diskussion till protokollet.

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 17.02.2022
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TELEFONVÄXEL - DISKUSSION
Närmare information presenteras Vid behandlingen av ärendet.
TF. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet noterar förd diskussion

till protokollet.

BESLUT:

Kyrkorädet noterar förd diskussion till protokollet.

Protokolljusteramas
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signaturer. Protokollet justerat den 17.02.2022
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EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN
FÖRSLAG:
BESLUT:
Inga övriga ärenden.

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 17.02.2022
..&

J!!”

Margareta Flink

ACK Kjeldsen

Ann-Christina
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Sammanträdesplats

09.02.2022
Sammanlrädesdatum

Klockslag

Sida

Prästgärdssalen

15.02.2022

16.20-17.22

16

& 26

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RATTELSEYRKANDE
Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

& 27

SAMMANTRÄDET
Ordförande avslutar

Protokolljusteramas

signaturer.

4347
Margareta Flink

Protokollet

AVSLUTAS

sammanträdet

kl. 1 7.22.

justerat den 17.02.2022

AM

Ann-Christina

Kj eldsen

