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§14

SAMMANTRÄDETÖPPNAS

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
§15

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelsen tillställs medlemmarna senast fem dagarföre sammanträdet,
och till denna skall fogas en förteckning över de ärenden som skall
behandlas"

6 §. Reglemente för Kyrkorådet i Jomala församling
ORDFÖRANDENSFÖRSLAG:Ordföranden konstaterar att
sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT; Enligt förslag.

§16

VAL PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:Till protokolljusterare föreslåsledamot Bo-Yngve Karlsson

och Tony Saarinen. Protokollet justeras direkt efter avslutat
sammanträde.

BESLUT: Enligt förslag.

§17

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR
FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:Att föredragningslistan godkänns utan ändringar.
BESLUT: Enligt förslag.
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§18

KYRKOGÅRDSINSPEKTION

Kyrkorådet ska enligt gällande reglemente förbegravningsplatsen göra
en ärlig inspektion av kyrkogården.

Kyrkorådetsamlas den 27 april kl18 förten kyrkogårdsvandring under

ledning av trädgårdsmästarenMaria Wallén-Holmström.
Aktuellt inom begravningsväsendet

Under förra åretpåbörjade personalen en genomgång av gravarna på

kyrkogården för att få gravboken uppdaterad. Det har konstaterats under
aren att vissa gravar i gravboken saknar innehavare eller att innehavaren

haravlidit. Förattfe reda påvem som ärinnehavare, hargrönapinnar
med uppmaning att ta kontakt med Anette Karlsson-Karlsson

utplacerats. Arbetet äromfattande och tidskrävande och görs i etapper.
Det har också konstaterats att vissa gravar inte längre ärsåvälskötta.
Gröna pinnar med uppmaning att ta kontakt med Maria Wallén-

Holmström har placerats på gravar där gravskötseln brister.
Området söder om kyrkan

Personalen harförtdiskussionom detgamla områdetsöderom kyrkan, l
områden på båda sidor av södra ingången harflera av gravplatserna
blivit använda så många gånger att det vid öppning av gravarna ofta
påträffas benrester i jorden, l området sydväst om kyrkan har problemet

med vatten blivit värre med åren. Gravarna fylls med vatten efter öppning
sä att man har blivit tvungen att pumpa ut vattnet flera gångerföre
gravsättningen har skett. Begravningsplatspersonalen förordar därför att

ett förbud mot kistläggningar i dessa gravar så småningom utfärdas.
Historiskt värdefulla gravar

m

' sydvästom kyrl<anharmångagamlagravstenarsom många

vill se att finns kvar också till de kommande generationerna. På östra

sidan av södra ingången finns också några vackra, lite ovanliga
gravstenar som kan anses vara värda att bevara. På Jomala gravgård är
kutymen att församlingen tar bort gravstenen från graven efter att
gravrätten förverkats. Med kyrkorådets beslut kan antingen en hel grav
eller en gravsten som anses vara kulturhistoriskt värdefull bevaras efter
att gravrätten förverkats.

Många gamla gravar har socklar runt gravplatsen. Det är ur skötselns

och gravgrävningens synpunkt önskvärtatt antalet gravar med
'rotokolljusterarnas signaturer
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stenläggning begränsas, men ur kulturhistorisk synvinkel ärdet viktigt att
i alla fall några gravar med stenläggning bevaras. Dessa gravar borde
kartläggas så att beslut kan fattas om vilka förverkade gravars
stenläggningar som ska bevaras och om någon av dem kan tas bort.

Förberedande diskussion inför nytt begravningsptatsreglemente
Den nya kyrkolagen är under beredning i riksdagen och kommer

förhoppningsvis att stadfästas inom ett åreller två. l och med den nya

kyrkolagen behöverreglementet förbegravningsplatsen och dess
dispositionsplan förnyas. Det ärskäl att redan nu påbörja diskussionen
om vad som i det nya reglementet t. ex. ska stadgas om gravstenarnas
utformning.

Frångammalthargravstenen variträttsåfyrkantigamen olikaslags

naturstenar har blivit mera populära. En viss variation mellan

3ravstenarna behöver få finnas, men det är bra om instruktionerna görs

sätydliga som möjligt. En gravsten som väsentligt avvikerfrånövriga

gravar kan fort

upplevas

som

malplacerad och ett praktiskt

problems fär

skötseln uppstår då till exempel sockeln sticker ut med vassa kanter.
Barnkonsekvensanalys
Inga direkta konsekvenser.

FÖRSLAG:

Begravningsplatssynen protokollförs och antecknas till nästa
mötesprotokoll.

BESLUT: Enligt förslag.

§19

BARNLEDARE

Föredragande: Kyrkoherde Stefan Äng
Bakgrund

Församlingen har i budgeten för 2022 upptagit medel för en halvtidsanställd

barnledare. Bakgrundentill attmedel budgeteratsfören barnledarbefattning är
'rotokolljusterarnas signaturer
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att frigöra resurser för att utveckla barnverksamheten. Föråldersgrupperna
under skolåldern ärförsamlingens verksamhet förtillfället rätt begränsad.
Församlingen skulle även i övrigt vara bekant av en resurs förverksamheten

bland barn i skolåldern; i till exempel kyrkis/söndagsskolverksamhet, öppethus
verksamhet, barn- och familjeevenemang och lägen/erksamhet.

Ungdomsarbetsledaren ansvararförledning och planering avförsamlingens

barn- och ungdomsarbete.

Kyrkorådet behandlade vid sitt sammanträde den 10. 2 2022 ärendet och valde

att återremittera det. Vid sammanträdet önskades en utredning av

lönekostnadsutvecklingen under de senaste åren samt en vidare behovsanalys.
Ekonom Tuire Welander hartagit fram en löneutvecklingsanalys förde senaste
åren vilken tillsänts kyrkorådet. Lönekostnaderna har ökat under de senaste

aren, dels på grund av avtalsmässiga löneförhöjningar, dels på grund av
?yanställn"1gar' ' det rådande mycket osäkra världsläget finns det fog att vara

försiktig med att nyanställa. En deltids- ellertimanställd barnledare utgörinte en
sä stor kostnad i helheten, men det finns särskilt fog att kontinuerligt utvärdera
behovet av alla de anställningar som inte är tillsvidare.

Församlingen har för närvarande en anställd som i huvudsak arbetar med barn-

och ungdomar, vilket i förhållandetill församlingensstorlek inte ärsåmycket.
Utöver detta är dock såväl en del av prästernas arbetstid och kantorernas

arbetstid vikt åtarbete bland barn- och ungdomar. Församlingen har även ett

flertal anställda unga ledare som leder barngrupper i veckorna och hoppar in
vid specialarrangemang som församlingsfester.

Särskilt bland^barn i ålderssegmentet 3-6 årfinns det en lucka i församlingens
verksamhet Ettförsta steg kunde därförvara att påtimbasis anställa någon
som kunde leda verksamhet för barn i detta ålderssegment och även bistå vid
annan verksamhet bland barn där behoven finns.

Medel föranställningen har beviljats i budgeten för2022 och en anställning upp

till 6 månader kan fattas som tjänstemannabeslut.
Barnkonsekvensanalys

Genom att anställa en barnledare kan församlingen utökasitt arbete bland barn

och ävenfrigörapersonresurser förungdomsarbetet. Enanställning kan därför
anses ha enbart goda konsekvenser ur barnkonsekvenssynvinkel.
FÖRSLAG:

Anställning av bamledare inom ramen förredande budget görs som
tjänstemannabeslut utgående från verksamhetsplan i slutet av
sommaren/början av hösten. Tonvikt läggs på verksamhet för barn i
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ålderssegmentet 3-6 år. Införbudgeten 2023 preciseras innehållet]

befattningen så att förtroendeorganen har en tydlig helhet att ta ställning till.
BESLUT: Enligt förslag.

§ 20

VALNÄMNDSAMT RÖSTNINGSOMRÅDENFÖRVALET2022
Föredragande: Stefan Äng

l varje församling utses en valnämnd som sköterförrättningen av
församlingsvalet. Nämnden tillsätts av kyrkofullmäktige (KL 23:19).
Kyrkofullmäktige utser en ordförandeförvalnämnden. Valnämnden utser
vid sitt första sammanträde en vice ordförande och en sekreterare.

Sekreteraren behöver inte vara medlem av valnämnden utan kan t. ex. vara
en anställd i församlingen.

Valnämnden bestårav en ordförande och minst fyra andra medlemmar
samt minst lika många ersättare. Ersättarna ska ställas i den ordning som
de deltar i stället fören medlem. (KL 23:19) Ersättarna är alltså inte'
personliga.

Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet kan besluta attförsamlingen delas
in i röstningsområden, och valnämnden delas då in i sektioner. En sektion

ska sköta det praktiska genomförandet av röstningen i röstningsområdet.

En sektion ärbeslutförmed tre medlemmar. (KL23:19, 2 och VOK2:4, 2).
Till medlem i en valnämnd kan man välja en konfirmerad

församlingsmedlem som ärkändförsin kristna övertygelse, harfyllt 18 år
och inte är omyndig (KL 23:2, 1). En kandidat eller en kandidats make eller
maka, barn, syskon eller föräldrarkan inte vara medlem eller ersättare i

valnämnden. Med make eller maka avses äkta makar samt personer som

lever under äktenskapsliknande förhållande eller i registrerat partnerskap

med kandidaten. (KL 23:19, 4).

Enligt Kyrkolagen 25:1Oa skall i församlingsorganen (med vissa undantag

då medlemmarna tillsätts genom allmänna val) såväl män som kvinnor
vardera vara representerade med minst 40%.

Barnkonsekvensanalys
'rota kolljusters mas signaturer
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Inga direkta konsekvenser.

FÖRSLAG:
Förslag till valnämnd:

Mathilda Engström, Jan Karlsson, Leif Finnas och Elsbeth Jansson.

Ordförande befullmäktigas att tillfråga suppleanter införfullmäktiges
sammanträde.

Kyrkorådet föreslårförkyrkofullmäktige att församlingsvalet 2022 förrättas
med ett enda röstningsområdeförhela församlingen. Kyrkoherde Stefan
Ang föreslåsfungera som valnämndens ordförande.
BESLUT: Enligt förslag.

§ 21

GREGERSÖPRISLISTA
Föredragande:Tuire Welander

Församlingens nya lägergård blir klar inom maj månad och kan därmed

börja hyras ut från och med Juni. Efter vidare reflektion kring vilka krav som
ställs på underhåll och städning av lägergården finns det behov av att

lägergérdens prislista något revideras. Pågrund av lägergårdens placering
ärdet mera arbetsdrygt att städa lägergården efter en uthyrning fört. ex. ett
dop än vad motsvarande uthyrning på församlingshemmet kräver. För en
del av städningen kommer församlingen sannolikt att behöva anlita
utomstående aktör, vilket innebär ökade kostnader. Det finns också orsak

attfastställa en minimihyra förlägergårdenförövernattningsuthyrningar.
Vidare finns det skäl att fastslå en tidsgräns för hur tidigt lägergården kan
bokas förmindre tillställningar föratt undvika att den är uppbokad såatt
lägerbokningar inte kan tas emot.

Barnkonsekvensanalys
Inga direkta konsekvenser.
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FÖRSLAG:Att kyrkorådetfastslåren minimihyra förGregersö lägergården
pä 500 euro/natt under perioden 1. 5-30. 9 och 400 euro/natt under perioden
1. 10-30. 4 när man hyr lägergården för övernattning.

Vidare föreslåsföljande prislista föruthyrning utan övernattning:
Tillställning där kyrklig förrättning ägt rum: 200 / tillfälle.
Övrigatillfällen utan användning av kök: 300 / tillfälle.
Övrigatillfällen med användning av kök: 400 / tillfälle.
Avgift för städning tillkommer.

For uthyrning utan övernattning föreslås att lägergården kan bokas tidigast

tvä månaderföre bokningsdatumet.

Förövriga åländskaförsamlingarerbjuds en reducerad prissättning om 10
Avsteg från prislistan kan görasmed kyrkoherdens eller ekonomens
medgivande av fogad anledning.
BESLUT: Enligt förslag.

§ 22

JOMALA DIAKONIFÖRENINGANHÅLLAN OM BIDRAG

Jomala diakoniförening har inkommit med en anhållan om 20 000 euro från
Ingeborg Androsofffond II. Se bilaga 1. Medlen ärtänkta att användas för
akuta behov till förmån förflyktingar som kommer till Jomala från Ukraina.
Om pengarna inte skulle behövas för ändamålet behöver överenskommelse
görasmellan kyrkorådet och diakoniföreningen om vad som skall hända
med bidraget.

Diakoniföreningen arbetar i nära samarbete med församlingens diakonissa
och i regel med diakonins behovsbedömning som grund. Föreningen har
möjlighet att snabbt hjälpa där behov finns.

l fonden finns medel tillgängliga som kan lyftas.
FÖRSLAG:

Att ett bidrag om 20 000 euro från Ingeborg Androsofffond II beviljas
diakoniföreningen. Kyrkorådet önskar vid slutet av året föra en diskussion
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med diakoniföreningen om medlens användning och hur eventuella
resterande medel ska användas.

BESLUT: Enligt förslag.

§ 23

INKÖPAV FLYGELTILL GREGERSÖLÄGERGÅRD
Föredragande: Stefan Äng

l investeringen förnya Gregersö lägergård finns upptaget medel för
införskaffning av instrument.

Kantor Eva-Helena Månsen har hörtsig förom lämpliga instrument till
lägergården och fått vetskap om att yamaha erbjuder flyglar till institutioner
som församlingar till ett reducerat pris fram till slutet av året.

Utrymmet i lägergérdens andaktsrum är begränsat och instrumentet bör

därförinte vara förstort. l nulägetfinns en mindre vit flygel tillgänglig som
skulle passa välförutrymmet till en kostnad om 11 190euro. Flygeln kan
levereras omgående till lägergérden.

Med tanke på det hastigt förändrade världsläget kan det uppstå stora
osäkerheter i tillgång på instrument och leveranstider, varför det är extra
motiverat att skaffa ett instrument då det är tillgängligt.
FÖRSLAG:

Att kantor Eva-Helena Månsen befullmäktigas att ombesörja införskaffandet
av en flygel. Antingen den förevisadeeller en motsvarande till en kostnad
om max 15 000 euro.

BESLUT: Enligt förslag.

§ 24

PLANERING AV MARKOMRÅDEN l FASTIGHETEN PRESTGÅRDEN
Föredragande: Tuire Welander

Gyrid Högman och Tuire Welander har på uppdrag av ekonomisektionen haft ett
möte med kommunen för att diskutera församlingens markområden. Kommunen

harinte någotintresse av detvå betesområden församlingen har(vid kyrkan och i
'rotokolljusterarnas signaturer
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Jettböle). Gyrid Högmanordnar ett mötemed landskapet gällandedessa
områden.

Påbetesområdet, norr om Stapelgränden möjliggördetaljplanen att tre tomter

bryts ut. Detaljplanen och generalplanen gårhäremot varandra men enligt

kommunen är det detaljplanen som styr.

Gällande försäljningen av området vid Sundblomsvägen har ekonomen begärt

offert från sju aktiva fastighetsbyråer päÅlandvarav sex har inlämnat offerter, l en

av dem ärprovisionen fast summa och i resten i procent av köpeskillingen, l
jämförelsen av offerterna bedöms offerten från Lyyski fastigheter med en provision
om O 87% inkl. moms av den slutliga köpesumman vara den förförsamlingen

fördelaktigaste Ekonomisektionen harvid sitt sammanträde den 15. 3. 2021 (§ 19)
behandlat ärendet och gett ett beslutsförslag.

Offerterna finns framlagda under sammanträdet.

Barnkonsekvensanalys
Inga direkta konsekvenser.

EKONOMISEKTIONENSFÖRSLAG:Att kyrkorådet gerfullmakt till

ekonom Tuire Welanderatt avtala med Lyyskifastigheter om att läggaut
områdetvid Sundblomsvägen till försäljning.
BESLUT: Enligt förslag.

§ 25

PRÄSTFÖRORDNANDEN

Föredragande: Stefan Äng

Kyrkoherde Stefan Änghar av domkapitlet beviljats tjänstledighet för
perioden 2. 5 - 28. 6 2022. Församlingspastor Laura Serell harförordnatsatt
sköta kyrkoherdetjänsten i församlingen under perioden.
FÖRSLAG:
Kyrkorådet antecknar förordnandena till kännedom.

BESLUT: Enligt förslag.
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§ 26

PERSONALÄRENDE,KONFIDENTIELLT

§ 27

BOKSLUT2021
Föredragande: Ekonom Tuire Welander

£S 15. 03. 2021 § 18

Bokslutet 2021 samt drifthushällningsdelens utfallsrapport harper e-post
skickats ut till ekonomisektionens ledamöter.

Församlingen visar ett underskott pä 137 765, 46 euro för räkenskapsåret
2021 (är 2020 ett överskott på 301 806, 68 euro). Beräknat underskott var
275 797 euro.

Underskottet beror främst pä att alla inkomsterna och inte minst

skatteinkomsterna minskade som följav Corona-läget i Finland samtidigt
som församlingen satsar på en ny lägergård.
Corona-smittspridningen stängde samhället både pä våren och hösten
2021. Församlingens verksamhet påverkades. Gudstjänsterna och en del

av verksamheten flyttades till nätetgenom ett positivt arbete av personalen.

En sänkningav skatteinkomster kundeförväntaspägrundav Corona-läget
men den blev mindre än befarat.

Driftsintäkterna uppgår till 87 399, 61 euro, mot budget 103 335, 00 euro.

Driftskostnaderna uppgårtill 1 103 365, 92 euro, mot budget 1 332 973, 00
euro.

Investeringarna har varit lite lägre än budgeterat, 1 824 1 14, 30 euro mot
budgeterat 1 897 000 euro pä grund av att t. ex. staketet runt betet inte
förverkligades.

Personalkostnaderna inklusive lönebikostnadervar för aret 688 201. 03 euro
('675 357, 42 euro är 2020).

Församlingens totala kassa- och banktillgodohavanden uppgick på
bokslutsdagen 31. 12. 2021 till 1 741 274, 07 euro.

Gravvårdsfonden uppvisar en vinst pä4 545, 05 euro (är 2020 ett resultat pä
-4741, 05euro).
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FÖRSAMLING

Ingeborg Androsoff fond uppvisar en vinst på 198 924, 45 euro (är 2020 en
vinst på 163335, 40).

EKONOMENS FÖRSLAG:Att ekonomisektionen i sin del godkänner
bokslut förräkenskapsåret 2021 enligt bilaga 1 med ett underskott om

137765, 46 euro, ochföreläggerdettill kyrkorådetförfortsatt behandling.
BESLUT: Enligt förslag.

Bokslutet som bilaga 2.

Barnkonsekvensanalys
Inga direkta konsekvenser.

FÖRSLAG:

Att kyrkorådet för kyrkofullmäktige föreslår att bokslutet för räkenskapsåret
2021 godkänns med ett underskott om 137 765, 46 euro. Ekonom Tuire
Welander befullmäktigas att inför kyrkofullmäktiges möte utföra mindre
tekniska korrigeringar som inte påverkar resultatet.
BESLUT: Enligt förslag.

§ 28

AVLÄGSNANDEAV KYRKBÄNKAR
Föredragande: Stefan Äng

Församlingen har underen längretid haften barnhörna med ett tält längst
bak i kyrkan i den såkallade tornkyrkan. Placeringen harinte varit optimal.
En majoritet av alla dop i kyrkan ordnas i tornkyrkan vid den gamla
dopfunten från 1200-talet. Mindre gudstjänster och andakter ordnas även
regelbundet i tornkyrkan. Placeringen av tältet har inneburit att färre stolar

kunnat placeras i tornkyrkan och därmed att antalet sittplatser begränsats.
Församlingen har även under de senaste åren allt oftare ordnat kyrkkaffe i
kyrkan men en naturlig plats för kyrkkaffet saknas.

^
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Bänkarna vid predikstolen i Jomala kyrkas södra skepp ärmycket sällan
använda. Sikten från bänkarna mot koret i kyrkan är dålig och det är endast

ett fåtal gångerper årsom mängden besökare i kyrkan ärså många så att
bänkplatserna utnyttjas.

Det skulle förförsamlingens del därförvara motiverat att ta bort några
bänkar för att bereda rum för en barnhörna/barntält samt för bord och

stolar/pallar. Pådet viset skulle inte platserna i tornkyrkan begränsas och
barnen skulle beredas plats närmare koret. Det skulle finnas mera utrymme
att utveckla barnhörnan och kyrkorummet skulle kunna användas mera

mångsidigt och vara mera anpassat för kyrkkaffe, samtalsgrupper,
förrättningssamtal och andra mindre tillfällen i kyrkan. Vid tillfällen då en
större mängd besökareförväntas, såsomjul och konfirmationer, kan
stolsrader tillfälligt placeras ut där bänkarna tidigare stått.

Väsentlig ändring av kyrklig byggnad kräverenligt KL9 kap 3 § attförslaget
omfattas av kyrkofullmäktige med kvalificerad majoritet och ska underställas

kyrkostyrelsen förfastställelse (KL 14 kap 2 § 3 mom. 3 punkten). För
väsentlig ändring av kyrklig byggnad som ärskyddad krävs även att
Museiverket och, om den kyrkliga byggnaden finns på Åland, Ålands
landskapsregering, ges tillfälle att yttra sig i ärendet innan beslutet fattas

(KL 14 kap 5 a§). En kyrklig byggnad som är uppförd före 1917 ärskyddad

direkt med stödav lag och skyddetgällerävenfast inredning (KL 15 kap 5 §
2-3 mom. ).

Ordförande har begärtutlåtandefrånÅlandslandskapsregerings kulturbyrå

och från Museiverket i Finland gällande borttagning av sju bänkrader

bakifrån räknat pé predikstolssidan i södra skeppet. Se bilaga 3 och 4.
Bägge instanserna ställer sig positiva till förändringen men förordar at
endast sex bänkrader tas bort, så att två bänkrader bevaras framme vid
predikstolen.

Bägge instanserna lyfter även fram att bänkarna bör plockas bort och
förvaras på ett sådant sätt att deras kulturhistoriska värde inte minskar och

sä att det är möjligt att återinstallera dem i kyrkan. l samband med
förändringen börförsamlingen se till att åtgärda nivåskillnaden mellan

golvet i mittgången och sidan så att inte en tröskel bildas. Hur borttagandet
av radiatorerna under bänkarna påverkar kyrkans värmeförhållanden bör
även iakttas.

Barnkonsekvensanalys

Förändringen av kyrkorummet är att beakta som positiv ur ett

barnkonsekvensperspektiv. Familjeroch barn fårett mera ändamålsenligt
.

rotokolijusteramas signaturer

Utdragets riktighet bestyrke,

JOMALA

JOMALAFÖRSAMLING

PROTOKOLL

Kyrkorådet

Kallelsedatum

Nr 2/2022

22. 04. 2022

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum
27. 04. 2022

Prästgården

Klockslag
18. 03-

FÖ KSAML1 N G

utrymme i kyrkorummet som underlättar förbarn och barnfamiljer att delta i
gudstjänsten på sina egna villkor.
FÖRSLAG:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att sex bänkrader räknat bakifrån

avlägsnas från predikstolssidan i södra skeppet i Jomala kyrka. Bänkarna
avlägsnas varsamt så att deras kulturhistoriska värde bevaras och förvaras

sedanpålämpligtställe. Radiatorernaunderbänkarnaavlägsnasmed hjälp
avfackmanocheventuella förändringari kyrkansvärmeförhållandenföljs
upp. Nivåskillnaden mellan golvytorna avhjälps så att en tröskel inte bildas.
Kyrkofullmäktiges beslut underställs kyrkostyrelsen för fastställelse.
BESLUT: Enligt förslag.

§ 29

MÖTEMEDJOMALA DIAKONIFÖRENINGGÄLLANDEBYGGVISIONER
Jomala diakoniförening inkom hösten 2021 med en skrivelse därman
redogör för en vision att bygga bostäder för pensionärsbehov och

diakonibehov. Husbygget skulle finansieras med lån, försäljning av
lägenheter, lägenhetshyror och bidrag.

Diakoniföreningen ställde i sin skrivelse en fråga till kyrkorådet om
medel för byggandet kunde lösgöras från Ingeborg Androsoffs fond II.

Kyrkorådet beslötvid sitt sammanträden den 7. 11.2021 (§ 70) att
kyrkoherde Stefan Äng, kyrkorådets vice-ordförande Gyrid Högman och
ekonom Tuire Welander skulle diskutera frågan vidare med
diakoniföreningen.

Ett möte ordnades med diakoniföreningen den 3. 3 2022 där

d akoniföreningenvidare redogjordeförsinavisioner. Diakoniföreningen

skulle vilja förverkliga bygget i samarbete med någon byggfirma i

aktiebolagsform i centrala Jomala påden mark som nu ärförsamlingens

åkermark mellan Prästgården och församlingshemmet. Medel från

Ingeborg Androsofffond II kunde användas för att köpa lägenhetsaktier.
Dessa lägenheter kunde sedan användas för diakonala behov.

Det konstaterades vid mötet att ett sådantprojekt kräveratt kommunen
ändrar sin delgeneralplan för området, som nu är planerat som
åkermark.

Mötesprotokollet som bilaga 5.
FÖRSLAG:
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Mötesprotokollet antecknas till kännedom förvidare beredning.
BESLUT: Enligt förslag.
§ 30

ÖVRIGAÄRENDEN
1. Syn av prästgården

Kyrkorådet förrättar en syn av prästgården förvidare beredning av
hur prästgården ska användas i framtiden.

§ 31

ÄRENDENTILL KÄNNEDOM
1. Ekonomisektionens informationsärenden
2. Byggnadskommissionens informationsärenden

3. Kyrkoherdens beslutsförteckning
4. Frånvarolistan

5. Ekonomens beslutsförteckning
6. Kollektlistan juni-oktober 2022

§ 32

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM RÄTTELSEYRKANDE
Anvisning om rättelseyrkande och besvärs anvisning meddelas.

§ 33

SAMMANTRÄDETS AVSLUTAS

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 21. 32.

'rotokolljusterarnas signaturer
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ANVISNINGOM RÄTTELSEYRKANDEOCH BESVARSANVISNING
Jomala församling
Kyrkorådet
27. 04. 2022g 14-33

1

FÖRBUDMOT ATT SÖKAÄNDRING

Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet
Överföljande beslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen (1054/1993) inte möjligt att anföra
kyrkobesväroch enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegångi förvaltningsärenden(808/2019)
inte är möjligt att anföraförvaltningsbesvär,eftersom besluten endast gäller beredning eller
verkställighet. Enligt 146 § 2 mom. 1 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession

(1397/2016, upphandlingslagen)fårbesvärenligt upphandlingslagen inte anförasöver ett beslut
eller något annat avgörande som enbart gäller beredning av upphandlingsförfarandet.
Paragrafer i protokollet: § 18, 25-31

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande
l följande beslut fårändring inte sökas genom besväreftersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i
kyrkolagen är möjligt att framställa skriftligt rättelseyrkande över beslutet:
Paragrafer i protokollet: § 14-17, 19-24, 32-33

2 ANVISNINGOM RATTELSEYRKANDE

Myndighet och tid för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation:
Kyrkorådet i Jomala församling
Besöksadress: Godbyvägen 445
Postadress: 22150 Jomala

E-post: jomala@evl. fi

Bifogas protokollet

Paragrafer i protokollet: § 14-17, 19-24, 32-33
Rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Om
inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid

mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid
elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet
skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när
protokollet har lagts fram till allmänt påseende.

Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets
öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt
för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet
kan behandlas.

Innehållet i rättelseyrkandet
Av rättelseyrkandet ska framgå:

namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen
av ärendet

vilket beslut rättelseyrkandet gäller
hurdan rättelse som yrkas

på vilka grunder rättelse yrkas.

Beräkning av tiden för sökande av ändring
Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från dagen för delfåendet, denna dag undantaget.
Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid
den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över
delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter
att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av
beslutet när protokollet har lagts fram till allmänt påseende.
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

Bifogas protokollet

