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NÄRVARANDE
Karlström Jan-Erik

kyrkoherde

Andersson Ulla
Donning Stig
Forsbom Siv
Gammals Bror
Liewendahl Robert
Lindfors Nina

vice ordförande

Nylund Berit
Öfverström Clas
FRÅNVARANDE

ÖVRIGA NÄRVARANDE
Beijar Christian

kyrkofullmäktiges ordförande

Grönlund Bengt

ekonomichef

Christenbrunn Inga-Britt

personalsekreterare

Laine Anders

under § 254

Lindholm Britt

förvaltningssekreterare

PARAGRAFER
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§ 250

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordföranden inleder med andakt varefter han förklarar sammanträdet
öppnat.

§ 251

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 252

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
BESLUT:
Berit Nylund och Nina Lindfors utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 10 december 11.00 i pastorskansliet.

§ 253

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att § 254 behandlas efter § 257. Kyrkorådet besluter vidare att
uppta ett sekretessbelagt ärende till behandling.

§ 254

SKRIFTSKOLPLAN 2016-17, 2017-18
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att fastställa skriftskolplanen.

§ 255

SUPPLEANTERNAS STÄLLNING I FÖRSAMLINGENS
SAMMANTRÄDEN
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att anteckna ovanstående information till protokollet och
beslutar vidare att närsluta ärendet i kyrkofullmäktiges inkommande kallelse till
sammanträde.

§ 256

FRÅGAN OM JÄV I FÖRSAMLINGENS BESLUTANDE
ORGAN
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att anteckna förd diskussion till protokollet.
Kyrkorådet beslutar vidare att sekretessärenden som delas ut vid sammanträdet
endast visas på skärmen.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 18/2015

BESLUTSFÖRTECKNING

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgårdssalen

08.12.2015

18.30 – 20.53

4

Kallelsedatum

03.12.2015

_____________________________________________________________________________________________

§ 257

PRELIMINÄR DISKUSSION OM KALLELSE MED E-POST
TILL SAMMANTRÄDE
BESLUT:
Kyrkorådet ger kyrkoherden i uppdrag att bereda eventuella ändringar i
kyrkorådets reglemente.

§ 258

FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTPLANEN FÖR ÅR 2016
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar fastställa kollektplanenen för år 2016 och beslutar vidare ge
kyrkoherden rätt att avvika från planen om någonting allvarligt händer i vår
närmiljö eller i vår värld, som resulterat i att mänskor kommit i nöd. Kyrkorådet
konstaterar att kyrkoherden skall informera kyrkorådets viceordförande om
eventuell ändring i kollektplanen.

§ 259

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE TILL HELSINGFORS
FÖRVALTNINGSDOMSTOL – MOTTAGANDE AV
FLYKTINGAR
Kyrkoherden anmäler jäv och avlägsnar sig under behandlingen av ärendet.
Viceordförande Nina Lindfors leder ordet under ärendet.
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att
• framhålla den information och fakta som finns i beredning till ärendet i § 202
RÄTTELSEYRKANDE OM KYRKOHERDEBESLUT behandlat av
kyrkorådet den 13 oktober 2015 tillika med kyrkorådets beslut i ärendet,
(siffrorna 0-5 nedan hänvisar till siffror i besvärsskriften)
• (0) lagar i kyrkoordningen stiftas av kyrkomötet i Finlands evangelisk-lutherska
kyrka med stöd av kyrkolagen 2:1,1; kyrkorådet är inte behörig myndighet,
• (1) det ankommer inte på kyrkorådet att besluta om en flykting är brottsling;
dock hade jourhavande kaplan kontakt med polismyndigheten för registrering
av flyktingarna, vilket skedde efter övernattning på lägergården m.a.o. var
Ålands polismyndighet medvetna om att flyktingarna övernattade på
lägergården,
• (2) kyrkoherden och kyrkorådet har inte gjort sig skyldiga till lagstridigheter
eller begått felaktigheter, eftersom inresandet till Åland inte är kyrkorådets
behörighet. Kyrkorådet har tillämpat de direktiv i kyrkostyrelsens cirkulär om
flyktingar (framgår i beredningen till kyrkorådets beslut den 13 oktober 2015)
och deras rättsliga ställning i enlighet med Genevekonventionen från år 1951
samt tillämpat kyrkoordningen 4:3,
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•
•

•

(3) kyrkoherden har fullföljt församlingens förpliktelser i enlighet med
kyrkoordningen 4:3,
(4) kyrkofullmäktiges uppgift är inte att delta i församlingens operativa ledning,
vilket framgår i kyrkolagen 9:1-3. Kyrkoherdens beslutförteckning skall
tillställas kyrkorådet och viceordföranden i kyrkorådet i enlighet med
kyrkorådets reglemente samt i enlighet med kyrkorådets uppgifter som framgår
i kyrkolagen 10:1, varför kyrkoherden inte har överträtt sina befogenheter. Om
hur församlingens fastigheter nyttjas bestäms enligt lag och av kyrkoherden och
kyrkorådet och
(5) besväret förkastas.

Kyrkorådet konstaterar att det enligt kyrkoordningen 4:3 finns en skyldighet för
alla medlemmar att hjälpa utsatta människor.

§ 260

MILJÖKOMMISSIONEN – KOMPLETTERINGSVAL
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar utse Clas Öfverström till ordinarie ledamot i Mariehamns
församlings miljökommission fr.o.m. 1 januari 2016.

§ 261

EXTERNA AVGIFTER FÖR LEMBÖTE LÄGERGÅRD OCH
HUSMORSTJÄNSTER INOM STADEN
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att följande externa avgifter tillämpas år 2016.
Lemböte lägergårds externa avgifter är inkl. moms.
Beloppen inom parentes anger 2015 års priser.

Frukost
Lätt måltid
Kaffe med bröd
Stadig måltid
Kvällsmål
Logi
Helpension/dygn

7-17 år 65+ år
€
4,0 (4,0)
8,2 (8,2)
4,2 (4,2)
10,50 (10,0)
3,1 (3,1)
20,00 (19,50)
50,0 (49,0)

18 –65 år
€
6,3 (6,3)
9,4 (9,4)
4,2 (4,2)
11,50 (11,0)
3,6 (3,6)
28,00 (27,50)
63,0 (62,0)
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Gruppmeny:*
20 - 50 (20-50)
20-50 (20-50)
Kan bestå av förrätt,
varmrätt och efterrätt
* Gruppmenyn offereras av lägergårdsföreståndaren till t.ex. dop, bröllop, etc.
Priset kan variera mellan 20 till 50 € beroende på beställarens önskemål.
•
•
•
•

•

Barn 3-6 år, 50 % av priserna i kategori barn 7-17år.
Barn under 3 år inga avgifter.
För andra samlingsutrymmen än undervisningssalen debiteras en avgift om 35
€ (30 €).
Avgift för undervisningssalen 80 € (70 €)
-avgiften debiteras inte vid dop om minst ena föräldern är medlem i
Mariehamns församling.
Avgift för retreatverksamhet som Mariehamns församling arrangerar
Medlem i Mariehamns församling
100 €/tillfälle (100 €)
Icke medlem i Mariehamns församling
200 €/tillfälle (120 €)

Rabatter
•
•

•
•
•

Ålands Prosteriförening erhåller 40 % rabatt.
Övriga åländska evangelisk lutherska församlingar erhåller 40 % rabatt från
extern prislista vid vistelse på Lemböte lägergård när det är fråga om de
gemensamma kursavsnitten inom hjälpledarutbildningen tillsammans med
ungdomar från Mariehamns församling. Vid övriga tillfällen erhåller övriga
åländska evangelisk lutherska församlingar 15 % rabatt.
Mariehamns stads skolor erhåller 15 % rabatt.
ANT-läger, Röda Korset, Folkhälsan, Rädda Barnen, Emmaus,
Fredsföreningen samt Katapult erhåller 15 % rabatt.
Under perioden 1.10 – 30.4 (måndag – torsdag) beviljas 15 % rabatt på login.
Rabatten gäller inte i kombination med andra rabatter.

Kyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren kan som tjänstemannabeslut efter anhållan besluta om att bevilja rabatter utöver ovan nämnda
rabatter.
I priserna ingår fri användning av bastu, grillplats, båtar, sport och fritidsutrustning,
m.m.
Övriga villkor
• Vid avbokning senare än två veckor före ankomst förbehåller sig
församlingen rätt att debitera kunden 40 % av beräknad totalkostnad.
•

Uthyrning av Lemböte lägergård för retreatverksamhet förutsätter att
deltagarna i retreatverksamheten är införstådda med att annan verksamhet
samtidigt kan förekomma vid lägergården.
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Husmorstjänster inom staden externa avgifter
Beloppen inom parentes anger 2015 års priser. Samtliga priser är inkl. moms.
Kaffe med bröd
Mellanmål (barn, ungdom)
Lätt måltid
Stadig måltid
•
•

4,20 € (4,20)
3,20 € (3,20)
9,40 € (9,40)
11,50 € (11,00)

Barn 3-6 år, 50 % av priserna.
Barn under 3 år inga avgifter.

Kyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren kan som tjänstemannabeslut efter anhållan besluta om att bevilja rabatter utöver ovan nämnda
rabatter.

§ 262

INTERNA AVGIFTER FÖR LEMBÖTE LÄGERGÅRD OCH
HUSMORSTJÄNSTER INOM STADEN
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att följande interna avgifter tillämpas år 2016:
Lemböte lägergård
Frukost
Lätt måltid
Kaffe med bröd
Stadig måltid
Kvällsmål
Logi
Helpension/lägerdygn
Gruppmeny:*
Kan bestå av förrätt, varmrätt,
och efterrätt
* Serveras vid särskilda tillfällen
•
•

2015
€
4,20
7,40
3,30
8,50
2,10

2016
€
4,30
7,50
3,40
8,70
2,10

25,50
15,30

26,00
15,50

Barn 3-6 år, 50 % av priserna
Barn under 3 år inga avgifter

Husmorstjänster inom staden
Kaffe med bröd
Mellanmål (barn, ungdom)
Lätt måltid
Stadig måltid

3,40 €
3,40 €
7,50 €
8,70 €
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•
•

§ 263

Barn 3-6 år, 50 % av priserna
Barn under 3 år inga avgifter

MARIEHAMNS FÖRSAMLINGS ÖVRIGA AVGIFTER ÅR 2016
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att följande övriga avgifter tillämpas år 2016:
Barnomsorgsavgifter
Barnomsorgsavgifterna är inte mervärdesskattepliktiga. Avgifterna inom parentes
avser avgift för barn vars vårdnadshavare inte är medlem i Mariehamns församling.
Barn till vårdnadshavare som är medlem i Mariehamns församling har företräde till
platser inom församlingens barnomsorg.
Dagklubbsavgift
Barnomsorgsavgift
Eftermiddagsverksamhet
Eftermiddagsverksamhet på morgonen
Fastigheter

130 € (200 €) per termin
enligt Mariehamns stads taxa, dock
minst 10 € per månad
130 € (200 €) per termin
130 € (200 €) per termin

De externa hyrorna för fastigheter innehåller mervärdesskatt.
Hyra av S:t Görans församlingshem, Margaretagården,
S:t Mårtensgården och Villa Carita för annan än församlingens verksamhet (inom
parentes hyra år 2015) enligt följande:
Utrymmen där mer än 30 personer får plats
80 €/tillfälle (70)
Övriga mindre utrymmen
40 €/tillfälle (35)
För regelbunden verksamhet, som äger rum flera gånger/termin, är hyran 50
respektive 35 € tillfälle.
RABATTER
Kyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren kan, som
tjänstemannabeslut efter anhållan, besluta om att bevilja rabatt eller avgiftsfrihet för
enstaka arrangemang där insamlade medel tillfaller allmännyttiga ändamål.
Arbetsledaren för kantorerna i Mariehamns församling kan efter anhållan bevilja
musikstuderande som är medlem i Mariehamns församling rätt att öva avgiftsfritt i
ovanstående fastigheter under perioden 01.06-31.08.
Kopieringsavgifter
Per sida, A4, färg
Per sida, A4, s/v
Per sida, A3,färg

Externa kopior
0,50 €
0,15 €
0,90 €

Personal
0,40 €
0,10 €
0,70 €
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Per sida, A3,s/v

§ 264

0,30 €

0,20 €

ANHÅLLAN OM AVSKED – daghemsföreståndare Britt-Marie
Sandvik de Müller
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att bevilja daghemsföreståndare Britt-Marie Sandvik de Müller
avsked från tjänsten som daghemsföreståndare vid S:t Mårtens daghem i
Mariehamns församling från och med den 19 november 2015.
Paragrafen justeras omedelbart.

§ 265

LEDIGANSLÅ EN TJÄNST SOM DAGHEMSFÖRESTÅNDARE
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att lediganslå tjänsten som daghemsföreståndare vid S:t
Mårtens daghem, att sökas från och med 9 december 2015, eller enligt
överenskommelse, tillsvidare.
Kyrkorådet besluter vidare att en prövotid på sex månader tillämpas.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 266

ANHÅLLAN OM AVSKED – t.f. bokförare Eva Maria Häggblom
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att bevilja t.f. bokförare Eva Maria Häggblom avsked från
tjänsten som t.f. bokförare vid Mariehamns församling från och med den 10
december 2015.
Paragrafen justeras omedelbart.

§ 267

LEDIGANSLÅ EN TJÄNST SOM BOKFÖRARE PÅ DELTID
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att tjänsten som bokförare, 50 % av heltid, vid Mariehamns
församling lediganslås att sökas från och med 10 december 2015 eller enligt
överenskommelse. Kyrkorådet konstaterar vidare att tjänsten är 50 % av heltid med
möjlighet att utöka arbetstiden vid behov.
Kyrkorådet besluter vidare att en prövotid på sex månader tillämpas.
Paragrafen justeras omedelbart.

§ 268

DEN ENA TJÄNSTEN SOM DIAKONITJÄNSTEINNEHAVARE
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att lämna en tjänst som diakonitjänsteinnehavare obesatt för
tiden 1 januari 2016 – 30 juni 2017.
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§ 269

FÖRLÄNGNING AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE –
t.f. dagklubbsledare Clara Carlsson
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att förlänga anställningsförhållandet för Clara Carlsson som t.f.
dagklubbsledare vid Margaretagården från och med 1 januari 2016 till och med 30
april 2016.

§ 270

KYRKORÅDETS SAMMANTRÄDESDAGAR - VÅREN
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att kyrkorådet sammanträder följande dagar under vårterminen:
Tisdagen den 19 januari, 16 februari, 1 och 22 mars,12 april, 3 och
17 maj (16.15), 14 juni (16.15) och 23 augusti samt vid behov för att behandla
ärende av brådskande natur.

§ 271

ANSÖKAN OM MILJÖDIPLOM
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att hos kyrkostyrelsen ansöka om nytt miljödiplom fr.o.m. år
2017.

§ 272
Bilaga
1/§272/15

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
•
•
•
•

Utdrag ur personalsekreterarens beslutsförteckning nr 172-180
Direktionens för barnverksamhet protokoll nr 4
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 19-20,25
Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär nr A6-A7

BESLUT:
Ärendena antecknas för kännedom.

§ 273

SEKRETESSBELAGT ÄRENDE

§ 274

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§274/15

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 275

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 20.53.

