
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

  Nr 6/2014 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 D 2 våningen 

Tid: 16.6.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17.  

Närvarande Andersén Henrik   t.f. kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Enckell, Lisa    suppleant 

Laakkonen-Lähteenmäki, Nina  medlem 

Lundin, Carita   suppleant 

Särs, Annette    närvarande t.o.m. § 11 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   närvarande från § 5 framåt 

Wilén, Fred    medlem 

Wistbacka, Pian   suppleant 

Irma Hamppu-Linna   sekreterare 

 

Frånvarande 

Antas, Maria    medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem  

Elving-Andersén, Christina  medlem 

 Hagmark, Viveca   medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

 Storgårds, Karl Gustav   viceordförande 

Södö, Johanna   medlem 

 

    

      

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

  

Mötet öppnades kl 17:38. 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

 

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört med 9 av 15 närvarande. 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

Förslag: Mårten Wallendahl och Fred Wilén utses till protokolljusterare. Ett meddelande om när 

mötets protokoll finns till påseende sätts på anslagstavlan dagen efter mötet. Församlingsrådet 

besluter att det justerade protokollet skall finnas framlagt till påseende på kansliet 14 dagar från 

och med 23.6.2014 kl. 10.00 och på församlingens hemsidor fr.o.m. samma datum. 

 

Beslut: Nina Laakkonen-Lähteenmäki ja Fred Wilén valdes till protokolljusterare. 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 



Förslag:  

Beslut: Föredragningslistan kompletterades med två ärenden, Kata Dahlberg-Lindgårds brev 

som nr 11 och Anhållan om assistentstöd till Drumsö eftermiddagshem som nr 12. 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

5.1. Den lediganslagna kyrkoherdetjänsten har sökts av kyrkoherden i Pojo sv. församling Johan 

Westerlund.  

5.2.  Intresse för att grunda 2 valmanföreningar till församlingsvalen finns. Ett 

informationstillfälle för av församlingsvalet intresserade är bokat i Högbergssalen till tisdagen 

den 26 augusti kl. 18 

5.3.  Ekonomin per 31.5.2014 presenteras vid mötet 

5.4.  Nettobehållningen av Gemensamt Ansvar insamlingen i församlingen år 2014 var 8,259,07. 

Föregående år var summan 13,767,99.  En möjlig orsak till den stora minskningen var det 

bildmaterial som användes i informationen om terminalvården, som var ett centralt 

insamlingsmål. Bilderna delade åsikterna mycket starkt. 

5.5.  Ordföranden kommer att vara på semester och tjänstledighet under tiden 19.6 – 15.7.2014.  

Fred Lindström är vikarie 19.6–4.7 och Jouni Sinisalo 5-15.7.2014 

5.6. BU har bestått av Henrik Andersén, Karl Gustav Storgårds och Anhild Träskman. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

Beslut: Församlingsrådet antecknade anmälningsärendena för kännedom, utom 5.2 där datumet 

ändrades till 27.8.2014. Punkt 5.4 ordförande kollar hur GA-insamlingen situation har varit i de 

andra svenska församlingarna. 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 1). 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknade kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Antecknat för kännedom. 

 

§ 7 ANSTÄLLNING AV BARNLEDARE 

 

Inom barnarbetet slutar flere barnledare vid terminsslutet och nya behöver anställas. I det här 

skedet handlar det om att anställa tre ledare på Kronan och en tilläggsledare till Humlan. I 

Kronan gäller det följande anställningar där avlöningen är 1 900,06 för behöriga: 

- Helena Segercrantz för tiden 4.8.2014 – 29.5.2015  

- Marianne Lundström för tiden 4.8–31.12.2014 som vikarie för Martina Friman 

- Maria Forssell för tiden 4.8–19.12.2014 som vikarie för Lotta Liljeström. 

 

I Humlan ökar barnen till det dubbla i höst, och H:fors stads understöd täcker en befattning på 30 

h/vecka.  Nenne Lappalainen anhåller om att FR måtte bevilja extra anslag så att befattningen 

kunde bli på 100 %. Under den återstående tiden skulle den tilltänkta ledaren besöka alla 

kommunala daghem och hålla andakter där. Den uppgiften har senaste läsår skötts av Camilla 

Dannholm som slutat nu på våren. Nenne Lappalainen kommer att ansöka om skillnaden mellan 

lönen för 30 h och 38 h av Fanny Wredes stiftelse. BILAGA A TILL ÄRENDE 7 

 

Förslag: BU föreslår att  



1 till Kronan anställs Helena Segercrantz för tiden 4.8.2014 – 29.5.2015, Marianne 

Lundström för tiden 4.8–31.12.2014 och Maria Forssell för tiden 4.8–19.12.2014 

2 FR omfattar att den nya ledaren till Humlan anställs på heltid och att den återstående 

lönedelen mellan 30 och 38 timmar ansöks separat från Fanny Wredes stiftelse 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

§ 8 BESÄTTANDE AV KYRKOHERDETJÄNSTEN 

 

Kyrkoherdetjänsten i församlingen har inom utsatt tid sökts av kyrkoherden i Pojo svenska 

församling, Johan Westerlund. Domkapitlet kommer vid sammanträdet 19.6.2014 att bekräfta 

hans behörighet för tjänsten, och efter detta följer en besvärstid på en månad.   

 

Viceordförande Karl Gustav Storgårds som inför föregående val av domkapitlet utsågs att bereda 

valet har uppgjort en handlingsplan för valet av kyrkoherde ( BILAGA A TILL ÄRENDE 8 ). 

Ordf. har preliminärt meddelat domkapitlet att vi gärna ser att han också denna gång utses av 

bereda valet. 

 

Själva valet kan FR förrätta tidigast en månad efter det att sökanden konstaterats behörig.  De 

förberedande skedena av valprocessen, dvs intervjun och testet kan däremot göras i väntan på att 

besvärstiden har löpt ut 17.7.2014. 

 

I samband med de senaste valförberedelserna utsåg FR en arbetsgrupp för att intervjua sökanden. 

Till den valdes då Karl Gustav Storgårds, Maria Björnberg-Enckell, Nina Laakkonen-

Lähteenmäki och Anhild Träskman. BU anser att gruppen skall få fortsatt förtroende. 

Intervjufrågorna som förbereddes inför valet senaste är fortfarande aktuella. 

 

Onsdagen den 30 juli sammanträder FR för att förrätta valet, utgående från arbetsgruppens 

rekommendationer. Då anhåller också FR att domkapitlet lediganslår kaplanstjänsten, eftersom 

man då torde veta vem som valts till kyrkoherde. 

 

 Domkapitlet kan vid sitt sammanträde 21.8.2014 ge tjänsteförordnande tidigast från 1.9.2014 

om den nyvalde kommer överens om uppsägningstiden med arbetsgivaren för den nuvarande 

tjänsten. Normalt är uppsägningstiden 2 månader. 

  

BU föreslår: 

1. att viceordföranden Karl Gustav Storgårds önskas till den som bereder valet 

2. att FR följer den handlingsplan för valet som skisserats upp i bilagan 

3. att FR utser Karl Gustav Storgårds, Maria Björnberg-Enckell, Nina Laakkonen-

Lähteenmäki och Anhild Träskman att intervjua sökanden 

4. att valet förrättas av FR 30.7.2014 

5. att FR 30.7.2014 besluter anhålla att kaplanstjänsten lediganslås vid domkapitlets 

sammanträde 21.8.2014. 

Beslut: Enligt förslag, utom punkt 3 där  i stället för Nina Laakkonen-Lähteenmäki valdes 

Annette Särs. 

 

§ 9 KOLLEKTLISTA FÖR JULI – DECEMBER 2014 

 

Kollekterna är fastställda för första halvåret 2014, men för andra delen av året behöver de 

fastslås. Bifogat finns ett förslag till kollekter för senare delen av 2014. 

 



Förslag: BU förslår att förslaget till kollektlista för tiden juli – december 2014 godkänns 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

§ 10 HÖSTENS FÖRSAMLINGSRÅDSMÖTEN 

 

FR kunde hålla ett möte i augusti då budgeten och verksamhetsplanen för år 2014 preliminärt 

behandlas och ett annat i september då de fastställs. Datumen kunde vara 20.8 och 8.9. Vid 

augusti månads möte kunde också BU för höstens möten utses. 

Förslag: FR samlas till möten 20.8 och 8.9.2014 kl. 17.30 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

§ 11  KATA DAHLBERG-LINDGÅRDS BREV ANGÅENDE HENNES BEFATTNING I 

BARNARBETET 

 

Kata Dahlberg-Lindgård har tillställt FR ett brev angående hennes situation som barnledare i 

församlingen (BILAGA A TILL ÄRENDE 11). I samband med att barnarbetet omorganiserades 

(FR 4/2013) flyttades hennes arbetsplats från Drumsö till Humlan på Högbergsgatan. Hon var 

anställd på 30 h/vecka och alla tjänster på Drumsö blev heltidstjänster på 38.15 h/vecka. Därför 

blev hon flyttad. Tre av ledarna där är behöriga barnledare enligt den utbildning kyrkan nu har, 

och en blir behörig i höst. Kata Dahlberg-Lindgård är barnträdgårdslärare till utbildningen, och 

har till den delen en högre utbildningsnivå än barnledarna, men saknar ändå den formella 

behörighet för andligt arbete inom kyrkan som barnledarutbildningen numera innehåller och 

förutsätter. 

 

Eftersom Kata Dahlberg-Lindgård inte var villig att gå in i det arbete på 30 h/vecka i Humlan 

som hon då erbjöds anhöll hon om tjänstledighet, som i och med höstterminen tar slut. Hon anser 

sig ha blivit orättvist behandlad och önskar nu att FR antingen skulle påverka 

personalplaceringen så att hon han få jobba i St Jacob från och med augusti 2014 eller att hon får 

ett skriftligt löfte att bli prioriterad vid placering på Drumsö när en befattning där blir ledig. 

 

Nenne Lappalainen är ansvarig för barnarbetet och leder det i samarbete med kyrkoherden. Som 

ledare och förman för barnledarna har hon den praktiska beslutanderätten i många frågor. Nenne 

Lappalainen har kommenterat Kata Dahlberg-Lindgård brev i BILAGA B TILL ÄRENDE 11. 

Hon konstaterar bl.a. att ingen medarbetare är anställd på en speciell plats utan av Johannes 

församling, och således flyttbara.  Hon noterar också kyrkans behörighetskrav för barnledare, där 

endast kyrkans egen barnledarutbildning ger behörighet till befattningen. Hon motiverar också 

varför team mötena har den struktur som Kata Dahlberg-Lindgård kritiserar. 

 

Ordf. har den 3 april varit med i en överläggning kring frågan om Kata Dahlberg-Lindgårds 

placering med henne och Nenne Lappalainen i St Jacobs kyrka.  Vid diskussionen kom vi inte 

framåt, utan läget förblev låst till vad det nu är. 

 

Arbetsgivaren har ifråga om placeringen av anställda mycket vidsträckta rättigheter. En 

befattning är bunden till en arbetsgivare, i detta fall Johannes församling. Arbetsgivaren kan 

avgöra var arbetsplatsen är belägen rent fysiskt. Arbetstagaren kan självfallet ha önskemål och 

åsikter om var arbetet utförs, men avgörandet fattas av arbetsgivaren. Angående beslut i dessa 

frågor finns ingen egentlig besvärsrätt. Nenne Lappalainen har inom ramen för sin 

tjänsteutövning, på basen av FR:s beslut vid mötet 4/2013 verkställt beslutet att det finns fyra 

heltidsbefattningar på Drumsö och en heltids- och två deltidsbefattningar i Humlan. Därför anser 



ordf. att det inte finns anledning att ändra på det beslutet och att Kata Dahlberg-Lindgårds arbete 

fortsättningsvis finns i Humlan. 

 

Det känns inte naturligt och rättvist mot andra arbetstagare att FR skriftligen skulle förbinda sig 

till att Kata Dahlberg-Lindgård kunde bli prioriterad så att hon skulle få en befattning på Drumsö 

om en sådan blir ledig. Balanserad personalpolitik förutsätter att man prövar situationen när den 

blir aktuell, inte föregriper den med att binda sina händer på förhand. 

 

Ärendet har beretts av t.f. kyrkoherden, eftersom det blivit anhängigt efter det att BU samlades. 

 

Förslag: FR torde besluta  

1. att inte ändra sitt eget beslut från mötet 4/2013 angående barnledarbefattningarna och 

konstatera att Nenne Lappalainen handlat inom ramen för sina befogenheter i samband 

med ändringarna av barnledarbefattningarna. 

2. att inte ge Kata Dahlberg-Lindgård några specifika löften angående 

barnledarbefattningarna på Drumsö. 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

§ 12 ANHÅLLAN OM ASSISTENTSTÖD TILL DRUMSÖ EFTERMIDDAGSHEM 
 

Två föräldrar har per e-post 12.6.2014 sänt en anhållan till FR om assistentstöd till eftiset på 

Drumsö från hösten 2014 (BILAGA A TILL ÄRENDE 12). Deras barn har i förskolan haft 

särskilt stöd och assistentstöd och har blivit beviljade detsamma till hösten i skolan. Nu anser 

föräldrarna att Nenne Lappalainen inte visat förståelse för barnens behov av stöd i eftiset och inte 

anhållit om assistentresurser för eftiset.  De hoppas att ärendet kunde behandlas fortast möjligt så 

att ett positivt besked skulle finnas vid eftisstarten i höst. 

 

Nenne Lappalainen har talat med båda mammorna. Den ena mamman skulle skicka pappren från 

ergoterapeuten till Nenne, men har inte gjort det. Normalt tillvägagångssätt när det gällt hjälp i 

eftis har varit att se hur det fungerar med ett barn, och sedan om det behövs hjälp skaffa sådan. 

Nenne Lappalainen har varit i kontakt med utbildningsverket och där fått höra att barnen behöver 

stöd i skolan, men att man ännu inte vet hurudant stöd. Om behov om extra stöd i eftis 

förekommit har Nenne Lappalainen kontaktat Rauno Vänska på H:fors kyrkliga samfällighet, 

som är den som sköter eftisverksamheten och dess ekonomi i relation till Helsingfors stad och 

deras bidrag. Genom honom kan man anhålla om att få extra bidrag om assistenter behövs. Detta 

kan man inte göra på förhand. 

 

Ett annat faktum som gör att FR inte ännu kan fatta något beslut i frågan är att H:fors stad först i 

början av juli meddelar vilka barn som har antagits till alla eftermiddagshem, också St Jacobs. I 

detta nu vet vi inte ännu officiellt om barnen har en plats på eftiset i Drumsö. Staden är mycket 

noga med sekretessen i ärendet. Därför kan FR i det här skedet meddela föräldrarna att man 

ställer sig positivt till tanken på extra hjälp, men att beslut i frågan kan fattas först när skolorna 

har börjat. 

 

Ärendet har beretts av t.f. kyrkoherden, eftersom det blivit anhängigt efter det att BU samlades. 

 

Förslag: FR torde besluta meddela föräldrarna att man inte, innan valet av barn till 

eftermiddagshemmet är klart, kan ta ställning i frågan men i princip ställer sig positivt till tanken 



på assistentstöd åt barnen. Ärendet kan definitivt avgöras när terminen har börjat och de konkreta 

behoven av assistans i eftermiddagshemmet klarlagts. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§ 13 ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

Rättelseyrkande görs skriftligt av den som missnöjd över fattat beslut (KL 

24:3 mom.1). Rättelseyrkande riktas till församlingsrådet över beslut som fattats av 

församlingsråd och dess sektioner, organ, förtroendevald som är underställd församlingsrådet 

eller av tjänsteinnehavare. 

 

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötet avslutades kl 18:55. 

 

 

HENRIK ANDERSÉN  IRMA HAMPPU-LINNA 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

protokollet är justerat 

 

 

 

 

FRED WILÉN   NINA LAAKKONEN-LÄHTEENMÄKI  

 


