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§ 65

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
__________

§ 66

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.
__________

§ 67

VAL PROTOKOLLJUSTERARE

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: Till protokolljusterare föreslås ledamot
Gyrid Högman och Camilla Johansson. Protokollet justeras direkt efter
avslutat sammanträde.

BESLUT: Enligt förslag.
__________

§ 68

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: Att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Enligt förslag.
__________
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§ 69

ANHÅLLAN OM NEDSATT HYRA, KULTURFÖRENINGEN KATRINA
Kulturföreningen Katrina har inkommit till kyrkorådet med en anhållan om
sänkt hyra för Katrina kammarmusiks avslutningskonsert i Jomala kyrka
fredagen den 13.8.2021 med anledning av att antalet deltagare i kyrkan
begränsades. Se bilaga 1.
Vidare önskar kulturföreningen Katrina få en redogörelse för vad som låg
till grund för de begränsningar som tillämpades i kyrkan vid
konserttillfället.
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:
Att kyrkorådet bifaller kulturföreningen Katrinas anhållan och fakturerar enligt
den reducerade hyresnivån 250 euro för tillfället. Samma hyresnivå tillämpas
även för konserten 18.7. Vidare svarar kyrkorådet kulturföreningen enligt bilaga
1.1.
BESLUT: Enligt förslag.

__________

§ 70

SKRIVELSE FRÅN JOMALA DIAKONIFÖRENING
Jomala diakoniförening har inkommit med en skrivelse (se bilaga 2) till
kyrkorådet där man redogör för en vision att bygga bostäder om 10-20
lägenheter. Husbygget skulle finansieras med lån, försäljning av
lägenheter, lägenhetshyror och bidrag.
Diakoniföreningen undrar nu om kyrkorådet skulle vara berett att bidra
med medel ur Ingeborg Androsoffs fond till ett sådant projekt.
Föreningen önskar med anledning av det att vid lämplig tidpunkt kunna
föra en diskussion med kyrkorådet om projektet och förtydliga vilka
tankar föreningen har.
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:
Kyrkoherde Stefan Äng, kyrkorådets vice-ordförande Gyrid Högman och
ekonom Tuire Welander diskuterar frågan vidare med diakoniföreningen.
BESLUT: Enligt förslag.

__________
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§ 71

ÖPPNANDE AV ETT BANKKONTO I NORDEA
ES 18.10.2021 § 54
Församlingen har kvar ett lån i Nordea som tagits när
tillbyggnaden av församlingshemmet Olofsgården verkställdes.
Det har varit krångligt att sköta låneärenden från församlingens
bankkonton i.o.m att församlingen inte har bankkonto i Nordea.
Senaste året har Nordea tagit låneamorteringarna från
Gravvårdsfondens konto som finns i Nordea och
ekonomiavdelningen har betalat motsvarande summa till
Gravvårdsfonden.
För att få amorteringarna gå direkt från församlingens eget
bankkonto är det begrundat att öppna ett nytt bankkonto i för att
sköta lånet. Räntan på lånet är så låg att det inte är motiverat i det
här skedet att betala bort det. Lånetiden är till 2026 och det är
kvar 131.361,12 euro per 30.9.2021.
Kyrkans Servicecentral behöver få dispositionsrätt/fullmakt till det
nya bankkontot för att kunna göra in- och utbetalningar samt
erhålla kontoutdrag för bokföring och avstämningar.

EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG:
Att ekonomisektionen föreslår för kyrkorådet att ge ekonom Tuire
Welander rätt att öppna ett bankkonto i Nordea och dispositionsrätt och
bankkoder till ekonom Tuire Welander och kyrkoherde Stefan Äng samt
bankkoder till ekonomiassistent Emma Strömberg samt bevilja
dispositionsrätt/fullmakt till Kyrkans Sevicecentral, FO-nummer 01189503.
BESLUT: Enligt förslag.
__________

§ 72

EKONOMISKA RAMAR
Under ett flertal år har det i församlingens budget fastställts att
kyrkoherden och ekonomen har rätt att göra anskaffningar på upp till
5000 euro utan att inhämta ekonomisektionens eller kyrkorådets
godkännande. Församlingens revisor Tove Lindström-Koli har i samtal
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med ekonomen och kyrkoherden påpekat att anskaffningsgränsen är
ganska låg och lätt leder till onödiga byråkratiska hinder.
Församlingens budget har även under många år angett 5000 euro som
lägre gränsvärde för investeringar. Kyrkostyrelsen rekommenderar att
minimigränsen för investeringar bör vara åtminstone 10 000 euro.
Enligt kyrkorådets reglemente fastställer kyrkorådet ett gränsvärde för
ekonomens anskaffningar och kyrkofullmäktige ett gränsvärde för
ekonomisektionens upphandlingar.
För att församlingens ärenden ska löpa smidigt är det motiverat att
ekonomisektionen kan fatta beslut i de upphandlingar som inte i KL, KO
eller reglemente uttryckligen kräver kyrkorådets eller kyrkofullmäktiges
beslut. För varuupphandlingar sätter lagen om offentlig upphandling en
gräns vid 60.000 euro för när upphandlingen kräver nationellt offentligt
upphandlingsförfarande. En möjlig gränssättning kunde vara att
ekonomisektionen har befogenhet att fatta beslut om upphandlingar upp
till denna gräns.
ES 18.10.2021 § §55
EKONOMENS FÖRSLAG: Att ekonomisektionen föreslår för
kyrkorådet att anskaffningsgränser för kyrkoherden och
ekonomen höjs till 10.000 euro samt att kyrkorådet för
kyrkofullmäktige föreslår att ekonomisektionens
upphandlingsgräns fastställs till 60.000 euro. Vidare föreslås att
det i budgeten för 2022 antas en minimigräns för investeringar om
10.000 euro.
BESLUT: Enligt förslag.

EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG: Att anskaffningsgränser för
kyrkoherden och ekonomen höjs till 10.000 euro samt att kyrkorådet för
kyrkofullmäktige föreslår att ekonomisektionens upphandlingsgräns
fastställs till 60.000 euro. Vidare föreslås att det i budgeten för 2022
antas en minimigräns för investeringar om 10.000 euro.
BESLUT: Enligt förslag.
__________
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§ 73

PRISLISTA
Priserna på gravrätter har varit detsamma under flera år. Priset för
plaketter till minnesväggen har höjts för att täcka material och
arbetskostnaderna för dem.
Prissättningen för hyror för Olofsgården 2021 är användbara också för år
2022.
Ett förslag på prissättningen för hyror för Gregersö lägergård har
framtagits. Prisnivån är räknad utgående från den hyresnivå som
Mariehamns församling har för Lemböte lägergård. Hyran för
förrättningskaffen på lägergården följer hyresnivån för motsvarande
tillställningar i Olofsgården.
Gravvårdsskötselavtalspriserna är samma som förut för 1 års avtal men
föreslås att höjas för 5 årsavtal och för 10 årsavtal.

ES 18.10.2021 § 56
EKONOMENS FÖRSLAG: Att ekonomisektionen föreslå till
kyrkorådet att godkänna prislistaförslaget bilaga 2.
BESLUT: Enligt förslag.

EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG:
Att kyrkorådet godkänner prislistförslaget enligt bilaga 3.

BESLUT: Enligt förslag.
__________

§ 74

INKOMSTSKATTESATS FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022
Inför varje räkenskapsår skall kyrkofullmäktige fastställa församlingens
inkomstskattesats inför kommande räkenskapsperiod.
Inkomstskatteprocenten skall meddelas skatteförvaltningen, årligen, i år
senast den 17.11.
Skattesatsen i Jomala församling har under många år varit oförändrad
1,5 %. För närvarande innebär det att Jomala församling har den lägsta
skattesatsen på hela Åland. Bland de övriga församlingarna på Åland
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varierar skattesatsen mellan 1,55% och 2%, med ett medeltal omkring
1,7 %.
Med tanke på församlingens ekonomiska läge finns det fog att överväga
en höjning av skattesatsen. Gregersö-investeringen kommer att innebära
amorteringskostnader under de närmaste 20 åren som äter av de medel
som annars skulle gå till verksamhet och övrig förvaltning. Församlingen
växer inte i samma takt som kommunen, vilket innebär att
skatteintäkterna inte heller ökar i samma takt. En ökad befolkning
innebär ändå ökade behov vilka inte alltid är direkt relaterade till
medlemstalet.
En höjning med 0,2 % till 1,7 % skulle innebära ökade medel om
omkring 160 000 euro för församlingen, vilket är tillräckligt för att
församlingen inte ska göra stora underskott de närmaste åren.
ES 18.10.2021 § 57
EKONOMENS FÖRSLAG: Att ekonomisektionen för kyrkorådet
föreslår att församlingens inkomstskattesats för räkenskapsåret
2022 höjs till 1,70%.
BESLUT: Enligt förslag.

EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG:
Att församlingens inkomstskattesats för räkenskapsåret 2022 höjs till
1,70%.
BESLUT: Enligt förslag.
__________

§ 75

FÖRSAMLINGENS BUDGET 2022 EKONOMIPLAN 2023-2024
Budget 2022 ekonomiplan 2023-2024 har gjorts enligt Kyrkostyrelsens
anvisningar. I budgeten har de av revisorn rekommenderade
anskaffningsgränserna, investeringsgränsen samt de ändrade
definitionen av vad investering är beaktats.
Budgeten är räknat enligt inkomstskattesats 1,70% för alla 3 år.
Kostnaderna till Kyrkans servicecentral (KIPA) beräknas vara 11 500
euro, till Kustens IT 12447,08 euro samt till Kustens och Ålands
Centralregister 10997,26 euro år 2022.
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Kyrkoskatten beräknas till 1.280.000 euro och statsfinansieringen
103.500 euro.
Personalkostnaderna beräknas till 757 692,00 euro jämfört med
776 113,00 euro år 2021. Lönebikostnaderna har räknats bli totalt
23,55%.
Avgiften till Kyrkans centralfond räknas förbli oförändrad enligt 6,5% av
den kalkylerade kyrkskatten.
Kyrkans kollektivavtal, KyrkTak, är ikraft 1.4.2020-28.2.2022.
Investeringarna för de kommande tre åren uppgår till totalt 1.000.060
euro. Bygget av lägergården räknas bli färdigt i slutet av maj och det
första lägret planeras till lägergården i mitten av juni 2022.
Under 2021 tog församlingen ett investeringslån på 2.500.000 euro för
att finansiera bygget av lägergården.
Avskrivningarna beräknas till 189 000,00 euro.
Årsbidraget för kommande tre år beräknas bli 87 869,00 euro år 2022
(inklusive ekonomisektionens ändringsförslag), -41 205,00 euro år
2023 och -42983,00 euro år 2024.
Budgeten för år 2022 visar ett underskott på 276 869,00 euro, för år
2023 ett underskott på 194 795,00 euro och för år 2024 ett underskott på
19 3017,00 euro.
Corona-läget i världen under de senaste åren har påverkat
församlingens inkomster negativt och beräknas att göra det en tid
framöver. Medlemsantalet i församlingen har dock ökat och räknas öka
något i framtiden vilket gör att inkomsterna inte räknas sjunka avsevärt
från nivå år 2021.
Budgetförslag bilaga 4.1, 4.2 och 4.3.
ES 18.10 2021 § 58
EKONOMENS FÖRSLAG: Att ekonomisektionen för sin del
godkänner församlingens budget 2022 och ekonomiplan 20232024 enligt bilaga 3.1 och 3.2 och översänder densamma till
kyrkorådet för fortsatt behandling.

BESLUT: Att budgeten godkänns med tillägget att medel
budgeteras för ombyggnad av prästgården i två olika delar 30 000
euro.
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EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG:
Att budgeten godkänns med ett tillägg om 30 000 euro för ombyggnad av
prästgården. Budgeten översänds till kyrkofullmäktige för fastställande.
BESLUT: Enligt förslag.
__________

§ 76

AVSKRIVNINGSPLAN
Från och med år 2021 får man inte använda utgiftsrestavskrivningar som
avskrivningsmetod utan endast lineäravskrivning är tillåtet. Detta betyder
att församlingen måste ändra sin avskrivningsplan. Ekonomen har
utarbetat på basen av kyrkostyrelsens mall och rekommendationer ett
förslag till avskrivningsplan till församlingen. Bilaga 5.

EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG: Att ekonomisektionen beslutar att
skicka förslaget till avskrivningsplan till kyrkorådet och vidare till
kyrkofullmäktige.
BESLUT: Enligt förslag.
__________

§ 77

PERSONALUTBILDNINGSPLAN
En personalutbildningsplan görs årligen upp under hösten. Planen är
obligatorisk för arbetslag som regelbundet har över 20 anställda men
rekommenderas även för mindre arbetslag.
Personalutbildningen strävar till att upprätthålla och utveckla de
anställdas yrkeskompetens och görs upp utgående från arbetsplatsens
behov och de anställdas önskemål.
Personalutbildningen delas in i nödvändig utbildning, nyttig utbildning,
introduktion, arbetshandling och mentorskap, tidigrehabilitering och
annan utbildning.
Nödvändig utbildning är sådan utbildning som arbetsgivaren bedömer att
arbetstagaren bör delta i för att upprätthålla eller utveckla sin
yrkeskompetens. Sådan utbildning kan till exempel vara deltagande i
yrkesvisa rådplägningsdagar/forum eller introduktion till arbetet.
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Nödvändig utbildning berättigar till full lön och reseersättning enligt
kollektivavtalet.
Se bilaga 6.

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:
Personalutbildningsplanen godkänns. För personalutbildningen 2022
tillämpas följande:
1. För nyttig utbildning ersätts resor, kursavgifter och till kursen hörande
kost och logi. Dagtraktamenten utbetalas i samråd med förman i den
mån resan innebär merkostnader för arbetstagaren. Utbildningstiden
räknas som arbetstid.
2. För annan utbildning ersätts kostnader i samråd med förmannen.
BESLUT: Enligt förslag.

__________

§ 78

ERSÄTTNING VID LÄGERHELG PÅ FÖRSAMLINGSHEMMET
För läger med övernattning betalas en ersättning i form av
lägerdagtraktamente. Lägerdagtraktamentets storlek motsvarar fullt
inrikesdagtraktamente, med avdrag för måltider. Om lägrets plats inte
uppfyller skatteverkets direktiv för skattefritt dagtraktamente betalas
dagtraktamentet som skattepliktig inkomst.
För läger som ordnas på tjänstestället betalas enligt kollektivavtalet inget
dagtraktamente. Detta kan med fog ifrågasättas eftersom arbetet
knappast är lättare att utföra på tjänstestället (församlingshemmet) än på
en för ändamålet avsedd lägergård. Det är därför motiverat att utöka
ersättningen så att den även betalas för övernattningar på tjänstestället.
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:
Att läger och övernattningar som hålls på tjänstestället berättigar till
lägerdagtraktamente. Eftersom lägerdagtraktamentet i dessa fall inte
uppfyller skatteverkets krav för skattefritt dagtraktamente är
lägerdagtraktamentet skattepliktigt.
BESLUT: Enligt förslag.
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__________

§ 79

ANHÅLLAN OM KÖP AV TOMTER, LAGNESKÄR
Inger Eriksson har inkommit med en anhållan om köp av tomter på
Lagneskär. Eriksson och ett av Eriksson ombesörjt dödsbo äger sedan
tidigare de byggnader som finns uppförda på tomterna. Beroende på pris
önskar Eriksson köpa antingen all eller delar av den mark som hör till
tomterna där byggnaderna står. Se bilaga 7.
Beslut om försäljning av markområden fattas av kyrkofullmäktige som
underställer kyrkostyrelsen beslutet för fastställelse.
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:
Att värdering av markområdena beställs av Lyyski fastigheter och
Mäklarhuset för vidare beredning.
BESLUT: Enligt förslag.
__________

§ 80

ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden
__________

§ 81

ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
1. Ekonomisektionens informationsärenden
2. Jomala kommun har godkänt församlingens förslag gällande
arrendeavtal för motionsbanan men önskar att det skrivs in i avtalet
att det kan sägas upp tidigast efter tre år. Avtalet undertecknas inom
november månad.
3. Det centrala folkbokföringsregistret inleder sin verksamhet på Åland
1.11 och tanken är att vår folkbokföring förs över på centralregistret
från och med den 15.11.
__________

__________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
Utdragets riktighet bestyrkes
Till påseende 02.11-16.11.2021

JOMALA FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 7/2021
Sammanträdesplats
Olofsgården, lilla salen

PROTOKOLL
Kallelsedatum
27.10.2021
Sammanträdesdatum
01.11.2021

Klockslag
19.02-20.44

__________________________________________________________________________________

§ 82

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Anvisning om rättelseyrkande och besvärs anvisning meddelas.
__________

§ 83

SAMMANTRÄDETS AVSLUTAS

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.44.
__________
==================================

__________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
Utdragets riktighet bestyrkes
Till påseende 02.11-16.11.2021

