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NÄRVARANDE
Andersson

Ulla

Antbrams Kasimir

Flink Margareta

kyrkorädets vice ordförande

Henrik Herlin
Kjeldsen Ann-Christina
Westmark

Ulf-Peter

Sundblom Titti
Widén Olof

kyrkoherde, kyrkorädets ordförande

Puska Mari

FRÄNVARANDE
Lindholm Johan

personalsekreterare

ÖVRIGA NÄRVARANDE
Ekman-Byskata Stina

tf ekonomichef, avlägsnar sig frän mötet under

behandlingen av & 7

Lindström Regina

förvalmingsselqeterare, mötessekreterare
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Mari Puska

Regina Lindström

ordförande

sekreterare
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Ulla Andersson
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protokolljusterare

protokolljusterare

Antbrams
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51

Sammanträdet

52

Laglighet

g3

Val av protokolljusterare

g4

Godkännande

&5

Kyrkofullmäktiges

g6

Ekonomisk

g7

Val av ekonomichef

&8

Minnesplats

59

Koniidentieut

5 10

Ärenden för kännedom

5 11

Eventuella

5 12

Besvärsanvisning

5 13

Sammanträdet

5

öppnas

5

och beslutförhet

5

och eventuella förändringar

i föredragningslistan

beslut - lagenlighet

rapport till kyrkorädet

6

per den 30.11.2021

7

8
12

för tomma famnen

13

ärende — personalärende

14
15

övriga ärenden
och anvisning

16

om rättelseyrkande

16

avslutas
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g1

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

52

LAGLIGHET

OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att sammanträdet

53

är lagenligt sammankallat

och beslutf'ort.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:
Ulla Andersson och Kasimir Antbrams utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering
sker torsdagen den 2 0 januari 2022 kl. 11.00 i pastorskansliet.

BESLUT:
Ulla Andersson och Kasimir Antbrams utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 2 0 januari 2022 kl. 11.00 i pastorskansliet.

54

GQDKÄNNANDE OCH EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I
FOREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Kyrkoherden föreslär en komplettering till & 7, Val av ekonomichef.

BESLUT:
Kyrkorädet godkänner föredragningslistan med en komplettering till & 7, Val av
ekonomichef.
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€5

KYRKOFULLMÄKTIGES

Bilaga

P ä kyrkorädet

1/55/22

lagliga. Beslutsförteckningen frän kyrkofulhnäktiges sammanträde den 15
december 2021 har blivit granskad.

BESLUT — LAGENLIGHET

ankommer enligt KL 10:6 att tillse att kyrkofullmäktiges

beslut är

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet konstaterar att kyrkolhllmäktiges beslut frän sammanträdet den 15
december 2021 är lagenligt.

BESLUT:
Kyrkorädet konstaterar att kyrkofullmäktiges beslut frän sammanträdet den 15
december 2021 är lagenligt.

Protokolljusteramas signaulrer. Protokollet justerat den 20.01.2022

&4 .
Ulla Andersson

Q?» : : : '
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Antbrams
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EKONOMISK

RAPPORT

Klockslag
16.18-17.11

TILL KYRKORÄDET

Sida
7

PER DEN

30.11.2021
Bilaga

Ur godkänd VEP for är 2021 framgär följande:

1-2/56/22
En ekonomisk rapport (budgetupptöljning)

per den 30.4, 31.8, samt 30.11 inlämnas

till kyrkorädet.
Bifogat föredragningslistan

finns budgetrapporten

per den 30.11.2021.

Till följd av den nya avskrivningsplanen kommer följande kostnadsställen att
överskridas i bokslutet för är 2021: Begravningsplatsen, S:t Märtensgärden,
Mariakapellet, S:t Göransförsamlingshem,
Margaretagärden
och Lemböte
lägergärd. Vad gäller Mariakapellet har även verksamhetskostnadema

överskridits. Den nya avskrivningsplanen for bestäende aktiva började gälla
1.1.2021 enligt beslut i Kfmge 14.09.2021, €) 37.
Mariakapelletsförv.utr.
samt S:t Görans pensionärshem
av lägre verksamhetsintäkter
än budgeterat.

Vad gäller Revision har kostnaderna

överskridits

överskrids med anledning

med 604,18 € mot budget.

Budgeten är bindande för kyrkorädet gentemot kyrkofullmäktige pä huvudtitelnivä.
Fastän avskrivningarna varit större p.g.a. den förnyade avskrivm'ngsplanen av
bestäende aktiva, uppvisar huvudtitelnivän S-Fastighetsväsendet
trots det inte ett
underskott. Detta med anledning av att verksamhetskostnaderna
för
rapporttidpunkten
underskridits med 170.021,77 € mot budget.
Efter'rapporttidpunkten
30.11 2021 har även skatteintäkterna för december
inkommit. För perioden 1.1-31.12 2021 förverkligades kyrkoskattema

16 161 € högre än budgeterat.
TF. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet antecknar sig rapporten till kännedom.

BESLUT:
Kyrkorädet antecknar sig rapporten till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 20.01.2022
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Tf ekonomichef Stina Ekman-Byskata anmäler jäv pä grund av att hon är parti
ärendet och avlägsnar sig frän Teams-mötet under behandlingen av denna paragraf

(& 7).

57

VAL AV EKONOMICHEF

Kr 13.03.2021, g 41
Under förutsättning att föregäende paragraf beviljas borde tjänsten som
ekonomichef ledigansläs.
I inledningstexten i Budgeten för är 2021 stär följande:
Beträjfande tjänst eller arbetsavtalsförhällande,
vars ordinarie zjänsteinnehavare
eller arbetstagare
beviljats avskea' under pägäende budgetär, bör möjligheterna
utredas om tjänsten eller arbetsavtalsförhällandet
kan hällas vakant genom
omstrukturering av verksamheterna. Kyrkorädet tar därefter beslut om tjänsten
eller arbetsavtalsfb'rhällandet
skall ledigansläs eller inte.

Mariehamns församling innehar ett stort fastighetsinnehav och en omfattande
ekonomi. Kyrkoherdetjänsten är den obligatoriska ledande tjänsten i en församling
men i en självständig församling i den storlek som Mariehamns församling är
behövs det en ledande tjänsteman som har ansvarar för ekonomi- och
fastighetsförvaltningen.
För att församlingen kan sköta sina lagstadgade uppgifter
pä ett meningsfullt sätt är det viktigt att förvaltningen fungerar bra.
Ekonomi- och personalavdelningen i församlingen bestär i dagsläget av
Tvä
ekonomichef, bokförare (83%), löneräknare (60%) och personalsekreterare.
deltidsanställda var av en har nätt pensionsäldem ger möjligheter till

omstruktureringar vid behov men när det gäller den ledande tjänsten ser beredaren
det som nödvändighet att lediganslä tjänsten som ekonomichef.
Enligt Instruktion för tjänsten som ekonomichef(faststä11d

i kyrkofullmäktige

5.6.2012) skall
.

Ekonomichefen ha avlagt lämplig examen pä universitetsnivä (högre
eller därmed j ämförbar tidigare utbildningsnivä, samt
högskoleutbildning),
bör ha förtrogenhet med handhavandet av ekonomiska och administrativa

uppgifter, bokföring samt teknisk kännedom inom ADB
Till arbetsuppgifterna hör, enligt ovannämnd
stadgat i KL och KO, att

tjänsteinstruktion,

utöver vad som är

.

ansvara för
leda och planera församlingens ekonomiförvaltning,
samt handha det tekniska
församlingens fastighets- och begravningsväsende
ansvaret för församlingens ADB-funktioner,

.

vikariera bokföraren och fungera som församlingens biträdande chef i
arbetarskyddsfrägor,

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 20.01.2022
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delegerar samt övriga till tjänsten

hörande arbetsuppgifter.
För att göra processen med rekryteringcn sä bra som möjligt borde kyrkorädet utse
en rekryteringsgrupp.
Till gruppens uppgifter hör utarbetandet av en
annons/kungörelse,
att bestämma vilka som intervjuas samt genomföra
intervjuerna. Intervjugruppen gör ett förslag till kyrkorädet som sedan väljer den
nya ekonomichefen.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutar att lediganslä tjänsten som ekonomichef i Mariehamns
församling. Tillträde den 1 juni 2021, eller enligt överenskommelse. Prövotid sex

mänader. Vidare beslutar kyrkorädet att utse en rekryteringsgrupp för ärendet.
Ulla Andersson föreslär vice ordfo'rande Margareta Flink och Olof Widén till
rekryteringsgruppen.
Olof Widén tackar for förtroendet, men vill ändra förslaget till viceordförande
Margareta Flink och Kasimir Antbrams istället.

Titti Sundblom understöder förslaget av Kasimir Antbrams.
Vice ordiörande Margareta Flink tackar ja och iöreslär Henrik Herlin.
Ordförande/kyrkoherde Mari Puska föreslär sig själv.

Henrik Herlin understöder iörslaget av ordförande/kyrkoherde Mari Puska och vice
ordförande Margareta Flink.
Kasimir Antbrams understöder förslaget av ordförande/kyrkoherde Mari Puska,
vice ordiörande Margareta Flink och Henrik Herlin.

Ordförande/kyrkoherde Mari Puska föreslär även personalsekreterare Johan
Lindholm.

Nina Lindfors understöder förslaget av ordförande/kyrkoherde Mari Puska och
personalsekreterare Johan Lindholm.
Förslagen ordiörande/kyrkoherde
Mari Puska, vice ordförande Margareta
Flink, personalsekreterare
Johan Lindholm, kyrkorädsledamötema
Kasimir
Antbrams samt Henrik Herlin vinner allmänt understöd.
BESLUT:

Kyrkorädet beslutar att lediganslä tjänsten som ekonomichef i Mariehamns
församling.

Tillträde den 1 juni 2021, eller enligt överenskommelse.

Prövotid sex

mänader. Vidare beslutar kyrkorädet att utse följande rekryteringsgrupp for
ärendet:
ordförande/kyrkoherde Mari Puska,
vice ordförande Margareta Flink,
Johan Lindholm,
personalsekreterare
Kasimir Antbrams och Henrik Herlin.
kyrkorädsledamötema

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 20.01.2022
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Kr 04.05.2021, 5 81

Inom utsatt tid har tjänsten som ekonomichef sökts av 13 personer, varav 6
personer uppfyllde kravet pä en högre högskoleexamen.
Rekryteringsgruppen
kallade fyra sökanden (Ekholm-Byskata, Folkesson, T.
Karlsson och Häggblom) till intervjuer. Efter genomforda intervjuer konstaterade
rekryteringsgruppen
enhälligt att Folkesson var den kandidat som hade de
egenskaper och erfarenhet som bäst motsvarar de krav som uppställts för tjänsten

som ekonomichef. Han har en bred erfarenhet frän olika arbetsuppgiRer bäde inom
den privata och offentliga sektorn. Han hade även mest ledarskapserfarenhet.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att utse Jens Folkesson till ekonomichef med en prövotid om

sex mänader frän och med den 1 juni 2021, eller enligt överenskommelse. Enligt
Kyrkans arbetsmarknadsverks

beslut är lönen satt till lönesättningsgrupp

J20. Till

arbetsplats fastställs Pastorskansliet.

Ulf-Peter Westmark föreslär Stina Ekholm-Byskata till ekonomichef.
Ovriga kyrkorädsledamöter
stöder kyrkoherdens förslag.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att utse Jens Folkesson till ekonomichef med en prövotid om
sex mänader frän och med den 1 juni 2021, eller enligt överenskommelse. Enligt
beslut är lönen satt till lönesättningsgrupp
Kyrkans arbetsmarknadsverks
arbetsplats fastställs Pastorskansliet.

J 20. Till

Kr 17.08.2021, 5 125
Jens Folkesson har per e—post meddelat den 3 juli 2021 att han inte tar emot
tjänsten som ekonomichef p.g.a. att han har fätt ett annat jobb. Folkessons
meddelande kom innan beslutet hade hunnit vinna laga kraft (p. g.a. ett

rättelseyrkande som kyrkorädet behandlade den 15.06.2021, 5 114).
Eltersom kyrkorädet

inte hade valt nägon av sökanden pä andra plats, borde

kyrkorädet lediganslä tjänsten pä nytt. En rekryterings grupp utsägs den 13.03.2021
och det är motiverat att gruppen fortsätter tills tjänsten har blivit tillsatt. D e
ansökningar som kom in dä tjänsten senast var lediganslagen kommer inte att
beaktas.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Protokolljusteramas

m
Ulla Andersson
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Kyrkorädet beslutar att pä nytt lediganslä tjänsten som ekonomichef i Mariehamns
församling. De ansökningar som kom in dä tjänsten senast var lediganslagen
kommer inte att beaktas. Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid sex mänader.

Paragrafen lörklaras omedelbart justerad.

BESLUT:
Kyrkorädet beslutar att pä nytt lediganslä tjänsten som ekonomichef i Mariehamns
församling. D e ansökningar som kom in dä tjänsten senast var lediganslagen

kommer inte att beaktas. Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid sex mänader.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kr 18.01.2022, 5 7
Inom utsatt tid har sex personer ansökt den lediganslagna

tjänsten som

ekonomichef. Av de sex sökanden fyller fyra kravet pä en högre högskoleexamen
och som däreiter kan avses vara behöriga. Rekryteringsgruppen
genom ansökningarna kallat tvä kandidater till intervju.

har efter att ha gätt

De tvä kandidater som kallades till intervju var Marina Ekqvist och Stina EkmanByskata. Enligt rekryteringsgruppen
hade de tvä den mest relevanta
arbetserfarenheten
och utbildningen med tanke p ä den lediganslagna tjänstens krav.
Margareta Flink och Mari Puska intervjuade Ekqvist och Ekman-Byskata
Johan Lindholm var sekreterare. Intervjuerna genomfördes via Teams.

och

Rekryteringsgruppens bedömning var att bäda kandidaterna hade sädan
arbetserfarenhet

och utbildning

samt sädana personliga egenskaper som krävs för

att klara av de utmaningar som tjänsten innefattar. Till Ekman-Byskatas fördel
kommer hennes erfarenhet frän den lediganslagna

tjänsten dä hon förtjänstfullt har

arbetat som t.f. ekonomichef i församlingen sedan 1.9.2021.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutar att utse ekonomie magister Stina Ekman-Byskata till
ekonomichef

med en prövotid om sex mänader frän och med den 1 mars 2022, eller

enligt överenskommelse. Enligt Kyrkans arbetsmarknadsverks beslut är lönen satt
till lönesättningsgrupp J20. Till arbetsplats fastställs Pastorskansliet.

I andra hand om Ekman-Byskata tackar nej till tjänsten utses Marina Ekqvist till
tjänsten med ovannämnda

anställningsvillkor.

Paragrafen förklaras omedelbart
Protokolljusteramas

signaturer.

Protokollet

justerad.

justerat den 20.01.2022
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Tf ekonomichef Stina Ekman-Byskata anmäler jäv pa grund av att hon är parti
ärendet och avlägsnar sig frän Teams-mötet under behandlingen av denna paragraf

(š 7 ) Kyrkorädet stöder enhälligt kyrkoherdens

förslag.

BESLUT:

Kyrkorädet beslutar att utse ekonomie magister Stina Ekman-Byskata till
ekonomichef med en prövotid om sex mänader frän och med den 1 mars 2022, eller
beslut är lönen satt
enligt överenskommelse. Enligt Kyrkans arbetsmarknadsverks

till lönesättningsgrupp J20. Till arbetsplats fastställs Pastorskansliet.

I andra hand om Ekman-Byskata tackar nej till tjänsten utses Marina Ekqvist till
tjänsten med ovannämnda

anställningsvillkor.

Paragrafen förklaras omedelbart

justerad.

Expediering: sökanden, löneräknaren.

Protokolljusteramas

%.
Ulla Andersson

signaturer.

Protokollet justerat den 20.01.2022

/ &
Kasimir Antbrams
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Sida

Via Teams

18.12.2022

16.18-17.11
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58

MINNESPLATS

FÖR TOMMA

FAMNEN

Allt flera begravningsplatser har en minnessten eller en minnesplats för dem som
har förlorad ett barn eller som är ofrivilligt barnlösa. De fyller en viktig iimktion
som platser där man kan sörja och t.ex. tända ljus för de barn som inte har en egen
grav.

Kyrkoherden

har tillsammans

med begravningsplatsens

personal och kyrkorädets

medlemmar diskuterat om att en motsvarande minnesplats skulle skapas till
Mariehamns begravningsplats.
En lämplig plats kunde vara Vid den lilla Viloplatsen
omringad av träd som ligger i nordvästra delen av begravningsplatsen.
Begravningsplatsens
personal har hittat en vacker natursten som kunde vara

minnesstenen med texten: ”Till det barn vi aldrig fick — Till det barn vi inte fick
behälla.”
Eftersom stenen redan finns, är enda kostnaden för minnesplatsen kostnaderna för
texten och för en eventuell liten fägelstaty. Medel för färdigställandet av
minnesplatsen finns inom budgetramar.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutar att en tomma famnens minnesplats fardigställs under vären
2022 till Mariehamns begravningsplats. Kostnadema täcks med budgetmedel frän
ett lämpligt kostnadsställe.

BESLUT:

.

Kyrkorädet beslutar att en tomma famnens minnesplats

färdigställs

under vären

2022 till Mariehamns begravningsplats. Kostnaderna täcks med budgetmedel frän
ett lämpligt kostnadsställe.

Protokolljusteramas

Ulla Andersson

signaturer.

Protokollet

justerat den 20.01.2022

,

Kasimir Antbrams
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18.12.2022

16.18-17.11

14

&9

KONFIDENTIELLT

ÄRENDE — personalärende

Protokolljusterm-nas signaturer. Protokollet justerat den 20.01.2022

[MZ

Ulla Andersson

371.472)
Kašfmir Antbrams

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet
Nr 1/2022

PROTOKOLL
Kallelsedatum
12.01.2022

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Via Teams

18.12.2022

16.18-17.11

15

€ 10

ARENDEN
.
.

FÖR KANNEDOM

Kyrkoherdens beslutsförteckning nr. 9/2021.
Kyrkoherdens beslutsförteckning nr. 1-3/2022.
beslutsförteckning

nr. 166 - 169/2022.

.

Personalsekreterarens

'

Kyrkostyrelsens cirkulär nr. 30/2022; Uppmärksammandet av romemas
nationaldag 8.4.i församlingarna.

.
.

.

Kyrkostyrelsens cirkulär nr. 31/2022; Den interimistiska bestämmelsen om
kyrkans datasäkerhets policy.
cirkulär A9/2021;
Kyrkans arbetsmarknadsverks
1) Beskattningsvärden för naturaförmäner fr.o.m. 1.1.2022.
fr.o.m. 1.1.2022.
2) Resekostnadsersätmingar
Domkapitlets direktiv givet 4.1.2022 till församlingama pä Äland.

BESLUT:
Kyrkorädet antecknar ärendena för kännedom.

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 20.01.2022

&%.

Ulla Andersson

Kasimir

Antbrams

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 1/2022

12.01.2022

Sammanträdesplats

Sammanu'ädesdatum

Klockslag

18.12.2022

16.18-17.11 16

Via Teams

g 11

EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN
FÖRSLAG:

BESLUT:
Inga övriga ärenden.

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet

Ulla Andersson

justerat den 20.01.2022

]

Kasimir Antbrams

Sida

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 1/2022
Sammanträdesplats
Via Teams

12.01.2022
Sammamrädesdatum
18.12.2022

& 12

Klockslag
16.18-17.11

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

g 13

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar

Protokolljusterarnas

signaturer.

sammanträdet

Protokollet

kl.17.1 1 .

justerat den 20.01.2022

LJ!?.
Ulla Andersson

Kasimir

Antbrams

Sida
17

