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§ 26

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Kyrkofullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet. Därefter förrättas
namnupprop.
FÖRSLAG: Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
BESLUT: Enligt förslag
________

§ 27

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
När namnuppropet har förrättats skall fullmäktige konstatera om
sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
Kyrkofullmäktige är lagenligt sammankallat enligt kyrkoordningen 8:5 §
om kallelsen har varit uppsatt på anslagstavlan minst en vecka innan
sammanträdet och översänts till beslutande senast en vecka före
sammanträdet. Kyrkofullmäktige är beslutfört om över hälften av
medlemmarna är närvarande (kyrkolagen 7:4 §).
Kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med
den 1.12.2020.
FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och
beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag
________

§ 28

VAL AV SEKRETERARE FÖR SAMMANTRÄDET
FÖRSLAG: Till sekreterare för sammanträdet föreslås Tuire Welander.

BESLUT: Enligt förslag
________
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§ 29

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Kyrkofullmäktige väljer två protokolljusterare som skall justera
sammanträdets protokoll. Fullmäktige kan särskilt besluta att protokollet
eller en del därav skall justeras omedelbart.
Om det efter protokolljusterarnas justering fortfarande råder oenighet om
protokollets innehåll, skall fullmäktige till denna del justera protokollet vid
följande sammanträde.
FÖRSLAG: Till protokolljusterare föreslås Christina Sjöbacka-Bäck och
Pernilla Karlsson.
Justeringen sker direkt efter avslutat sammanträde.
BESLUT: Enligt beslut
________

§ 30

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG: Föredragningslistan godkännes.
BESLUT: Enligt förslag
________

§ 31

INKOMSTSKATTESATS FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021
ES 6.10.2020 §63
Inför varje räkenskapsår skall kyrkofullmäktige fastställa församlingens
inkomstskattesats inför kommande räkenskapsperiod.
Inkomstskatteprocenten skall meddelas skatteförvaltningen, årligen i mitten av
november.
Med tanke på planerna för en nybyggnation på Gregersö lägergård och Coronaläget i samhället är en oförändrad inkomstskattesats motiverad.
EKONOMENS FÖRSLAG: Att ekonomisektionen för kyrkorådet föreslår att
församlingens inkomstskattesats för räkenskapsåret 2021 förblir oförändrad enligt
1,50%.
BESLUT: Enligt förslag
KR 03.11.2020 § 70
EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG: Att kyrkorådet för kyrkofullmäktige föreslår
att församlingens inkomstskattesats för räkenskapsåret 2020 förblir oförändrad
enligt 1,50%.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende 10.12.2020-11.1.2021

Utdragets riktighet bestyrker

Jomala församling

PROTOKOLL 3/2020

Kyrkofullmäktige
Nr 3/2020

Kallelsedatum

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Olofsgården, stora salen

09.12.2020

01.12.2020
Klockslag

19.00-19.53

_______________________________________________________________________________

BESLUT: Enligt förslag

KYRKORÅDETS BESLUTSFÖRSLAG:
Att kyrkofullmäktige fastställer att församlingens inkomstskattesats för
räkenskapsåret 2021 förblir oförändrad enligt 1,50%.
BESLUT: Enligt förslag
________
§ 32

FÖRSAMLINGENS BUDGET 2021 EKONOMIPLAN 2022-2023
ES 11.11.2020 § 72
Budgeten har per e-post mailats ut till ekonomisektionens samtliga ledamöter den
06.11.2020, textdel och sifferdelar.
Skatteintaxeringsprocenten de kommande tre åren föreslås bli oförändrad, d v s 1,50%.
Kostnaderna till Kyrkans servicecentral (KIPA) beräknas vara 11.000 euro per år.
Skatterna totalt år 2021 beräknas till totalt 1.214.200 euro varav kyrkoskatten är
1.121.000 euro och statsfinansieringen är 93.200 euro.
Personalkostnaderna för 2021 beräknas till 616.091 euro år jämfört med 583.080 år
2020.
Lönebikostnaderna förväntas bli 160.022 euro (149.884 euro år 2020). KYPL,
pensionsavgiften, bli oförändrad 21,0% år 2021 räknas sen bli oförändrad under åren
2022-2023. Socialskyddsavgiften förväntas förbli oförändrad enligt 1,18%.
Avgiften till Kyrkans Centralfond är oförändrad enligt 6,5% av den kalkylerade
kyrkoskatten.
Kyrkans kollektivavtal, KyrkTak, är ikraft 1.4.2020-28.2.2022.
Investeringarna för de kommande tre åren uppgår till totalt 2.894.000 euro de
kommande tre åren i.o.m att församlingen går in för att förverkliga en ny lägergård.
Kostnaden är beräknad till totalt 2.982.200 euro enligt Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab,
som vann arkitektuppdraget 2019. I beräkningen ingår en strandpaviljong till en kostnad
av 173.600 euro, vilket i budgeten finns med i investeringen.
Intäkterna från Kantorsgårdens försäljning till ett minimipris om 248.000 euro, till Jomala
kommun som kyrkofullmäktige i december 2019 föreslågs besluta om, föreslås
delfinansiera projektet. För att kunna förverkliga projektet föreslås ett investeringslån
om 2.700.000 euro upptas och samtidigt betala bort församlingens tidigare lån som per
31.12.2020 beräknas uppgå till 153.495 euro.
Församlingen kan på detta sätt fortsatt ha en god likviditet.
Avskrivningarna enligt plan år 2021 uppgår till 108.849 euro.
Årsbidraget för kommande tre år beräknas bli negativt de kommande tre åren, -165.248
euro år 2021, -189.068 euro år 2022 och -139.318 euro år 2023.
Budgeten för 2021 visar ett underskott på -275.797 euro, ett underskott år 2022 på 467.374 euro och ett underskott år 2023 på -366.651 euro.
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Corona-läget i världen kommer att påverka församlingens inkomster de kommande
åren. Medlemsantalet i församlingen har dock ökat och räknas öka i framtiden vilket gör
att inkomsterna inte beräknas att sjunka avsevärt från året nivå.
EKONOMENS FÖRSLAG: Att ekonomisektionen för sin del godkänner församlingens
budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 enligt bilaga 1 och översänder densamma till
kyrkorådet för fortsatt behandling.
BESLUT: Enligt förslag
KR 2.12.2020 § 85
Ekonomisektionens budget för 2021 och ekonomiplan 2022-2023 har skickats med epost med kallelsen till kyrkorådets samtliga ledamöter i innehållande textdel,
drifthushållningens sifferdel samt resultaträkning.
Budgeten antecknas i protokollet som bilaga 4.1-4.3.
Församlingens budget för 2021 och ekonomiplan för 2022-2023 visar på stora
budgeterade underskott. Församlingar är skattefinansierade icke-vinstbringande
organisationer och ska i regel sträva till att varken göra stora överskott eller underskott.
Församlingen har ändå gjort överskott i boksluten de senaste åren (2019: 139 072,18
euro, 2018: 30 778,07 euro, 2017: 29 111, 62 euro).
Det råder stor osäkerhet kring hur mycket pandemin kommer att påverka de långsiktiga
skatteintäkterna, vilket gör de kommande årens prognoser osäkra.
Församlingen behöver ändå se över sina tillgångar och utgifter under 2021 så att
underskotten hålls på en hållbar nivå. För närvarande har Jomala församling det lägsta
skatteöret på Åland och det finns därmed utrymme att höja skatteåret något kommande
år för att balansera upp ekonomin. Församlingen har även stora marktillgångar som till
en del kunde användas för att delvist finansiera det nya lägergårdsbygget.
Budgetförslag jämte ekonomiplan bifogas som bilaga 1.
EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG: Att kyrkorådet godkänner förslaget till budget
2021 och ekonomiplan 2022-2023 enligt bilaga 4, med ett underskott på 275.797 euro
år 2021, ett underskott på 467.374 euro år 2022 och ett underskott på 366.651 euro år
2023, och därmed förlägger budgeten 2021 och ekonomiplan 2022-2023 vidare till
kyrkofullmäktige för godkännande.
BESLUT: Enligt beslut

KYRKORÅDETS BESLUTSFÖRSLAG:
Att kyrkofullmäktige godkänner förslaget till budget 2021 och ekonomiplan
2022-2023 enligt bilaga 4, med ett underskott på 275.797 euro år 2021, ett
underskott på 467.374 euro år 2022 och ett underskott på 366.651 euro år
2023.
BESLUT: Enligt förslag
________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende 10.12.2020-11.1.2021

Utdragets riktighet bestyrker

Jomala församling

PROTOKOLL 3/2020

Kyrkofullmäktige
Nr 3/2020

Kallelsedatum

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Olofsgården, stora salen

09.12.2020

01.12.2020
Klockslag

19.00-19.53

_______________________________________________________________________________

§ 33

FÖRSAMLINGSSEKRETERARTJÄNSTEN
KR 2.12.2020 § 86
Kyrkorådet beslöt den 16.4 2018 tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att göra en
översyn av församlingens organisation (KR § 19, 16.4 2018).
I sin rapport föreslog arbetsgruppen att församlingen skulle vara betjänt av en
församlingssekreterare vars huvudsakliga arbetsuppgifter skulle bestå av beredning,
protokollföring och verkställande av beslut vid församlingens förtroendeorgan,
informationsansvar, personalärenden och kansliarbete. Ekonomiassistent Tuire
Welander anställdes som
församlingssekreterare, 80% under perioden 1.4 2019 – 31.3 2021. Tjänsten lämnades
vakant i december 2019 i och med att Welander anställdes som tf ekonom.
En del av församlingssekreteraruppgifterna har under våren och hösten skötts genom
timanställning. Övriga uppgifter har skötts av andra tjänsteinnehavare, inklusive
ekonomen och kyrkoherden, vid sidan av de egentliga arbetsuppgifterna. Det är både
kyrkoherdens och ekonomens bedömning att det fortsättningsvis finns behov av en
församlingssekreterartjänst.
I budgeten för 2021 finns upptaget medel för en församlingssekreterartjänst 80%.
Förslag till befattningsbeskrivning skall godkännas av kyrkorådet och kyrkofullmäktige.
Ett förslag till befattningsbeskrivning bifogas protokollet som bilaga 5.
EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG: Att kyrkorådet godkänner förslaget till budget
2021 och ekonomiplan 2022-2023 enligt bilaga 4, med ett underskott på 275.797 euro
år 2021, ett underskott på 467.374 euro år 2022 och ett underskott på 366.651 euro år
2023, och därmed förlägger budgeten 2021 och ekonomiplan 2022-2023 vidare till
kyrkofullmäktige för godkännande.

BESLUT: Enligt beslut

KYRKORÅDETS BESLUTSFÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att förslaget till
befattningsbeskrivning för tjänsten som församlingssekreterare godkänns
enligt bilaga 2.
BESLUT: Enligt förslag
________

§ 34

ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden
________
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§ 35

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
Planerna för den nya lägergården presenteras under sammanträdet.
________

§ 36

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Sammanträdet avslutas kl. 19.53
________

§ 37

BESVÄRSANVISNING
Besvärsanvisning biläggs protokollet.
________

==============================
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