JOMALA FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 1/2021
Sammanträdesplats
Olofsgården, lilla salen

PROTOKOLL
Kallesedatum
20.01.2021
Sammanträdesdatum
28.01.2021

Klockslag
19.00-

__________________________________________________________________________________

Beslutande:
Ordinarie ledamöter:

Ersättare:

☒ Stefan Äng, kyrkoherde, ordförande
☒ Gyrid Högman, viceordförande
☒ Carina Aaltonen
☒ Bo-Yngve Karlsson
☒ Annika Hambrudd
☐ Camilla Johansson
☒ Tony Saarinen

☐ Christina Sjöbacka-Bäck
☐ Stig-Göran Nyman
☐ Tore Karlström
☐ Pernilla Karlsson
☒ Anne-Marie Koskinen
☐ Anders Öhberg

Övriga kallade
☐ Kenth Häggblom, kyrkofullmäktiges ordförande
☐ Eva-Marie Ekström, kyrkofullmäktiges viceordförande
☒ Welander Tuire, ekonom, sekreterare
__________________________________________________________________
Underskrifter

Stefan Äng
Ordförande

Tuire Welander
Sekreterare

Justering

Anne-Marie Koskinen
Ledamot och justerare

Gyrid Högman
Ledamot och justerare

…………………………………………………………………………………………………..
Det justerade protokollet jämte besvärsanvisning hålls officiellt framlagt till påseende i
pastorskansliet under dess öppettider, under perioden 29.01.2021-12.02.2021.
__________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrkes

JOMALA FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 1/2021
Sammanträdesplats
Olofsgården, lilla salen

PROTOKOLL
Kallesedatum
20.01.2021
Sammanträdesdatum
28.01.2021

Klockslag
19.00-

__________________________________________________________________________________

Kaffe från 18.45

ÄRENDEN:

§1

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

§2

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

§3

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

§4

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN

§5

BEFATTNINGSBESKRIVNING FÖR
EKONOMIASSISTENTTJÄNSTEN

§6

TRÄDGÅRDSMÄSTARE

§7

PRESTATIONSTILLÄGGET

§8

ÖVRIGA ÄRENDEN

§9

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

§ 10

BESVÄRSANVISNING

Jomala den 20.01.2021

Stefan Äng
Kyrkorådets ordförande
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§1

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
__________

§2

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
”Kallelsen tillställs medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet,
och till denna skall fogas en förteckning över de ärenden som skall
behandlas”
6 §. Reglemente för Kyrkorådet i Jomala församling
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: Ordföranden konstaterar att
sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT: Enligt förslag
__________

§3

VAL PROTOKOLLJUSTERARE

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: Till protokolljusterare föreslås ledamot
Anne-Marie Koskinen och Gyrid Högman. Protokollet justeras direkt
efter avslutat sammanträde.

BESLUT: Enligt förslag
__________

§4

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: Att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Enligt förslag
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Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrkes
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__________
§5

BEFATTNINGSBESKRIVNING FÖR
EKONOMIASSISTENTTJÄNSTEN
ES 12.01.2021 § 7
När ekonomiassistenttjänsten inrättades år 2014 var det med 60%:s arbetstid, 21,25
h/vecka. Under åren har arbetsbördan i ekonomi- och kanslisidan ökat och
ekonomiassistenten har fått redan flera år arbeta 80%, 29 h/vecka.
I den ikraftvarande befattningsbeskrivningen krävs det kunskap i församlings förvaltning
och kyrkobokföringen. I dagens läge finns det inte behov att dessa krävs, det räcker att
kunskap i församlings förvaltning och kansliarbete är meriterande.
Det är både ekonomens och kyrkoherdens bedömning att behovet att ha en
ekonomiassistent i ekonomiavdelningen kvarstå.
Ingången till Kyrkans servicecentral har inneburit mera arbete till ekonomisidan samt
det finns ännu mycket arbete kvar innan arkivet och annat gammalt är uppdaterad.
Inget problem att ha arbete till t.f. ekonomiassistenten ha uppkommit under sista åren.
Tvärtom vissa tider finns svårigheter att få timmarna att räcka till vilket leder till att vissa
saker inte blir gjorda så snabbt man skulle önska.
I budgeten har medel till lön för ekonomiassistenten 80% upptagits.

EKONOMENS FÖRSLAG:
Att ekonomisektionen beslutar att ekonomen får skicka en kort annons efter
kyrkofullmäktiges möte där de har behandlat befattningsbeskrivningen till båda
tidningarna samt att lägga mera omfattande annons till hemsidan, under förutsättning
att fullmäktige godkänner befattningsbeskrivningen enligt bilaga 3.
BESLUT: Enligt förslag

__________

EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG: Att kyrkorådet beslutar föreslå för
kyrkofullmäktige att förslaget till befattningsbeskrivning för tjänsten som
ekonomiassistent bilaga 1 godkänns.
BESLUT: Enligt förslag
__________

__________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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§6

TRÄDGÅRDSMÄSTARE
Maria Wallén-Holmström har blivit anställt under tiden 16.9.202015.03.2021 som trädgårdsmästare i församlingen. En genomgång av
struktureringen av arbetet för trädgårdsmästar- och fastighetspersonalen
är på gång och det är därför motiverat vänta med ett ledigförklarande av
tjänsten tills eventuella förändringar i befattningsbeskrivningar är gjorda.
Wallén-Holmström har ställt sig till förfogande för fortsatt arbete i
församlingen på tidsbundet kontrakt.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Att förordnandet för Maria Wallén-Holmström som trädgårdsmästare i
församlingen förlängs till den 31.12 2021.

BESLUT: Enligt förslag
__________

§7

PRESTATIONSTILLÄGGET
Församlingen ska enligt § 26 mom. 1 i KyrkTAK år 2021 använda minst
1,1% av grundlönebeloppet för personalen inom det allmänna
lönesystemet för prestationstillägg. Prestationstillägget betalas inte ut till
timanställda och kyrkoherden och ekonomen är inte heller inkluderade i
tilläggssystemet. Arbetsgivaren fastställer årligen storleken på
prestationstillägget och bestämmer till vem det betalas.
Prestationstillägget betalas på basis av
tjänsteinnehavarens/arbetstagarens arbetsprestation. Arbetsgivaren
bestämmer om prestationstillägg, bedömningsgrunder, skriftlig
beskrivning av systemet och utbetalning av prestationstillägg.
Domkapitlet i Borgå har meddelat församlingarna att det även är möjligt
att fördela prestationstillägget jämt bland personalen i det allmänna
lönesystemet.
Inför införandet av prestationstillägget den 1.1 2020 fördes diskussioner
med personalen samt i ekonomisektionen och kyrkorådet. Det
övervägande önskemålet som framfördes är att församlingen skulle gå in
för en jämn fördelning av prestationstillägget, vilket kyrkorådet även
hörsammade i sitt beslut. Flera i personalen har framfört farhågor om
försämrat arbetsklimat och försämrad arbetsgemenskap ifall
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församlingen går in för att särskilt premiera vissa anställda genom
prestationstillägg i en så pass liten arbetsgemenskap.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Att prestationstillägget på 1,1% av grundlönebeloppet betalas som ett
lönetillägg till all personal i det allmänna lönesystemet under år 2021.
BESLUT: Enligt förslag.
__________

§8

ÖVRIGA ÄRENDEN

__________

§8

ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

__________

§9

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.
__________

§ 10

SAMMANTRÄDETS AVSLUTAS

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.40.

__________

==================================
__________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrkes

