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Sammanträdestid/Kokousaika
Sammanträdesplats/Kokouspaikka

Torsdag/Torstaina 24.9.2020 kl/klo 18.00
Församlingshemmet/Seurakuntatalo

FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA

OBS!/HUOM!
Mötet inleds med att kommundirektör Robert Nyman och samhällsteknisk chef Aija Aunio från
Ingå kommun berättar för oss om kommunens planer för utvecklandet av Ingå.
Inkoon kunnasta tulevat kokouksen alussa kunnanjohtaja Robert Nyman ja
yhdyskuntatekninen johtaja Aija Aunio kertomaan meille kunnan suunnitelmista Inkoon
kehittämiseksi.
Ärendets nr/Asia nro
45
Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet/Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
46

Val av protokolljusterare och rösträknare/Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

47

Godkännande av föredragningslistan/Esityslistan hyväksyminen

48

Kyrkoherdens tjänstemannabeslut/Kirkkoherran virkamiespäätökset

49

Ekonomichefens tjänstemannabeslut/Talouspäällikön virkamiespäätökset

50

Revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2019/ Tilintarkastuskertomus tilikaudelta
1.1-31.12.2019

51

Budgetens förverkligande 1.1-31.8.2020/ Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2020

52

Kyrkoskatteprocenten 2021/ Kirkollisveroprosentti 2021

53

Anställning av avsvarig fastighetsskötare/Vastaavan kiinteistönhoitajan palkkaaminen

54

Ungdomsarbetsledare för Ingå församling/ Inkoon seurakunnan nuorisotyönohjaaja

55

Försäljning av skogsmark/Metsämaan myynti

56

Uppsägning av Mira Paunas tjänsteförhållande/ Mira Paunan virkasuhteen irtisanominen

57

Diakon – ungdomsledarens tjänst i Ingå församling/ Diakoni-nuorisonohjaajan virka Inkoon
seurakunnassa

58

Val av ersättare för Barbro Viljanen som medlem i kyrkofullmäktige/Barbro Viljasen seuraajan valinta
kirkkovaltuustoon

59

Val av suppleant för Eivor Österholm till kyrkorådet/ Eivor Österholmin varajäsenen valinta kirkkoneuvostoon

60

Övriga ärenden/Muut asiat

61

Anmälningsärenden/Ilmoitusasiat

62

Sammanträdets avslutning och besvärsundervisning/Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Protokollet framlägges till påseende, plats och tid/Pöytäkirja on nähtävänä, paikka ja aika
På pastorskansliet/seurakuntavirastossa må-to kl 9-12/ma-to klo 9-12, Ingå,/Inkoo 5.10.2020-20.10.2020
Ordförande/Puheenjohtaja:

Tom Sjöblom
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Tämän todistaen
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Sammanträdestid
Kokousaika

Torsdag 24.9.2020 kl 18.00-20.44
Torstaina 24.9.2020 klo 18.00-20.44

Sammanträdesplats
Kokouspaikka

Församlingshemmet
Seurakuntatalo

Beslutsfattare
Päätöksentekijät

(x)

Tom Sjöblom

ordförande/puheenjohtaja

(x)

Erkki Päivärinta viceordförande/varapuheenjohtaja ( )

Juha Heikkinen

(x)

Peter Arnkil

( )

Hannu Pesonen

(x)

Roger Biström

( )

Ulla Päivärinta

(x)

Soile Gustafsson

( )

Katja Posio

(x)

Lars Lindholm

( )

Hans-Anders Unnérus

(x)

Katarina Nyholm

( )

Margita Björklöf

(x)

Krister Wasström

( )

Carola Dahlqvist

(x)

Viviann Westermark

( )

Lena Selén

(x)

Eivor Österholm

( )

Barbro Viljanen

(x)

Tuire Nyberg, kyrkofullmäktiges ordförande/kirkkovaltuuston puheenjohtaja

(-)

Jonna Karlsson-Bergman, kyrkofullmäktiges viceordförande/kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

(x)

Seija Korhonen, ekonomichef/talouspäällikkö

(x)

Susanne Lövkvist, byråsekreterare/toimistosihteeri

(-)

Lotta Ahlfors, barnombud/lapsiasiamies

(x)

Robert Nyman, kommundirektör/kunnanjohtaja/Ingå kommun/Inkoon kunta kl/klo 18-19

(x)

Aija Aunio, samhällsteknisk chef / yhdyskuntatekninen johtaja/Ingå kommun/Inkoon kunta kl/klo 18-19

Paragrafer/Pykälät
Underskrift/Allekirjoitus

Tom Sjöblom
Ordförande/Puheenjohtaja

Susanne Lövkvist
Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä

Justering, ort och tid / Tarkistus, paikka ja aika

Viviann Westermark
Protokolljusterare
Pöytäkirjantarkastaja

Eivor Österholm
Protokolljusterare
Pöytäkirjantarkastaja

Protokollet framlagts till påseende, ort och tid/Pöytäkirja pantu nähtäväksi, paikka ja aika: 5.10.2020-20.10.2020
på pastorskansliet må-to kl 9-12 /seurakuntavirasto ma-to klo 9-12, Ingå/Inkoo

Intygar/Täten todistaen

Utdragets riktighet bestyrker/Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
Mötet inleddes med att kommundirektör Robert Nyman och samhällsteknisk
chef Aija Aunio från Ingå kommun berättade om kommunens planer för
utvecklandet av Ingå, kl 19 avlägsnade sig Robert Nyman oh Aija Aunio och det
egentliga mötet började kl. 19 med andakt. Konstaterades att alla ordinarie
ledamöter var närvarande. Kyrkofullmäktiges ordförande Tuire Nyberg var
närvarande. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 46

Val av protokolljusterare och rösträknare samt sekreterare
Förslag: Viviann Westermark och Eivor Österholm samt som sekreterare
Susanne Lövkvist.
Beslut: Enligt förslaget.

§ 47

Godkännande av föredragningslistan
Beslut: Ordförande meddelade om anmälningsärenden, varefter
föredragningslistan godkändes enhälligt.

§ 48

Kyrkoherdens tjänstemannabeslut
För eventuell överföring meddelar kyrkoherden om följande beslut han med
stöd av 13 § reglementet för kyrkorådet fattat. Beslutsförteckning finns i bilaga
1.
Beslut: Antecknades för kännedom.

§ 49

Ekonomichefens tjänstemannabeslut
För eventuell överföring meddelar ekonomichefen om följande beslut hon med
stöd av 14 § reglementet för kyrkorådet fattat. Beslutsförteckning finns i bilaga
2.
Beslut: Antecknades för kännedom.
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§ 50 Revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2019
Revisionen som gäller förvaltning, bokföring och bokslut för år 2019 har hållits
6.4.2020 undantagsvis före kyrkorådets möte som senarelades på våren på grund av
coronasituationen. Revisionsberättelse har därför givits först 30.5.
Revisionsberättelsen finns bifogad som bilaga 3.
Förslag: Revisionsberättelsen antecknas till kännedom och skickas vidare till
kyrkofullmäktige.
Beslut: Enligt förslaget.

§ 51 Budgetens förverkligande 1.1-31.8.2020
ES 09.09.2020 § 26
(8 månader är kalkylmässigt 66,6 % av året)
Skatteintäkterna:
1 250 000 €
839 448 € (67,2 %)

Budget
Förverkligat

I slutet av året väntas mindre skatteintäkter än hittills (skatteåterbäringar och
korrigeringar till tidigare år), så budgetsumman kommer troligen ändå inte att uppnås.
Driftsbudgeten:
Förvaltning
Församlingsverksamhet
Begravningsväsende
Fastighetsväsende

62,6 %
60,2 %
76,5 %
64,5 %

Församlingsverksamheten har minskat p.g.a. corona pandemin.
Begravningsväsendets kostnader är som störst på sommaren.
Investeringar:
Arbetet i bårhuset är på gång.
Renoveringen av kyrkans entrédörr görs ännu i höst.
Förslag: Antecknas för kännedom.
Beslut: Enligt förslaget.
KR 240920 § 51
Beslut: Antecknades för kännedom.
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§ 52 Kyrkoskatteprocenten 2021
ES 09.09.2020 § 28
Om vi behåller samma kyrkoskatteprocent som år 2020, kommer
kyrkoskatteintäkterna att minska litet p.g.a. minskningen av
församlingsmedlemmarna, men summan torde ändå räcka till den planerade
verksamheten.
Förslag: Kyrkoskatteprocenten för år 2021 blir oförändrad, dvs. 1,75.
Beslut: Enligt förslaget. Ärendet behandlas vidare i kyrkorådet och i kyrkofullmäktige.
KR 240920 § 52
Beslut: Enligt förslaget, ärendet förs vidare till kyrkofullmäktige.
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§ 53 Anställning av en ansvarig fastighetsskötare
En befattning som ansvarig fastighetsskötare har lediganslagits. Ansökningstiden går
ut 30.9.2020. Vid kyrkorådets möte 29.10.2020 är det meningen att beslut om vem
som väljs görs. För behandlingen av ansökningarna skulle det vara bra att välja en
arbetsgrupp som går igenom ansökningarna och väljer ut vilka som skall intervjuas.
Intervjuerna kan göras så, att som intervjuare fungerar en arbetsgrupp eller, om man
så önskar, hela kyrkorådet.
Förslag: Kyrkorådet väljer en arbetsgrupp som består av kyrkoherde Tom Sjöblom,
ekonomichef Seija Korhonen samt två medlemmar i kyrkorådet.
Beslut: Katarina Nyholm, Krister Wasström och Erkki Päivärinta föreslogs. Katarina
Nyholm avböjde. Beslöts enhälligt välja Tom Sjöblom, Seija Korhonen, Krister
Wasström och Erkki Päivärinta till arbetsgruppen. Seija Korhonen sammankallar
gruppen. Erkki Päivärinta efterlyste befattningens arbetsbeskrivning.
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§ 54
Ungdomsarbetsledare för Ingå församling
KR 280520 § 21
Den svenskspråkiga ungdomsverksamheten och konfirmandarbetet har fr.o.m.
1.10.2017 skötts av ungdomsteolog Lotta Ahlfors. Ungdomsteologens tjänst har varit
en tillfällig tjänst, som grundades för att förnya och uppdatera församlingens
konfirmandundervisning enligt kyrkans nya plan för konfirmandundervisning. Tjänsten
tar slut 31.8.2020.
Under tiden har församlingens tjänst för ungdomsarbetsledaren varit vakant fr.o.m.
1.2.2017. Uppdateringen och planeringen av församlingens konfirmandundervisnings
strukturer och innehåll är i stort sätt klar. Nu är det tid att fylla den vakanta
ungdomsarbetsledare tjänsten för Ingå församling fr.o.m. 1.9.2020.
Förslag:

a) Rådet beslutar att anställa en ungdomsarbetsledare för Ingå
församling fr.o.m. 1.9.2020.
b) Kyrkorådet ger tjänstemännen i uppdrag att vid lämplig tidpunkt
under vårens lopp lediganslå ungdomsarbetsledare tjänsten på ett
lämpligt sätt.

Beslut:

a) enligt förslaget.
b) enligt förslaget.

KR 240920 § 54
Tjänsten som innehas av Lotta Ahlfors tog slut 31.8.2020 men på grund av coronaepidemin förlängdes tjänsteförhållandet till 28.2.2021. Tjänsten som
ungdomsarbetsledare kommer att lediganslås inom kort. För behandlingen av
ansökningarna skulle det vara bra att välja en arbetsgrupp som går igenom
ansökningarna och väljer ut vilka som skall intervjuas. Intervjuerna kan göras så, att
som intervjuare fungerar en arbetsgrupp eller, om man så önskar, hela kyrkorådet.
Förslag:

Kyrkorådet väljer en arbetsgrupp som består av kyrkoherde Tom
Sjöblom, Noora-Elina Nylund, Jonna Karlsson-Bergman samt en
kyrkorådsmedlem.

Beslut:

Kyrkorådet beslöt enhälligt välja en arbetsgrupp bestående av Tom
Sjöblom, Noora-Elina Nylund, Jonna Karlsson-Bergman samt Eivor
Österholm enligt Katarina Nyholms förslag. Tom Sjöblom sammankallar
arbetsgruppen.
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§ 55 Försäljning av skogsmark
Församlingen har fått några förfrågningar angående försäljning av skogsmark.
Områden som är aktuella är följande:
Rövass 1000 m2
Västankvarn/Landboas 5414 m2-1,93 ha
Kocksby 3 ha
Enligt skogsrevirets prissättning är värdet av skogsmarken Kocksby 10 000 € /ha,
Landboas 10 000 € /ha
och Rövass 15 000 € /ha. Kartorna finns som bilaga 4-6.
Förslag: Församlingen diskuterar försäljningen av markområdena med de
intresserade enligt skogsrevirets prissättning.
Beslut: Diskussion, varefter beslöts:
-

Kocksby 3 ha: kyrkorådet beslöt enhälligt sätta detta område till allmän försäljning
till priset 45 000 €.
Västankvarn/Landboas ca 1,93 ha + 0,3 ha: kyrkorådet beslöt sälja detta område
till priset av 12 000 €/ha.
Rövass 1 000 m2: kyrkorådet beslöt i första hand kontrollera områdets planering
och om försäljningen inte påverkar planeringen sälja området till priset av 15 000
€/ha.
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§ 56 Uppsägning av Mira Paunas tjänsteförhållande
Diakon-ungdomsledaren Mira Pauna har på eget initiativ sagt upp sitt tjänsteförhållande
med Ingå församling fr.o.m. 1.8.2020 på grund av att hon har fått en prästtjänst (bilaga 7).
Förslag: Kyrkorådet godkänner uppsägningen av Mira Paunas tjänsteförhållande fr.o.m.
31.7.2020 och önskar henne en välsignad fortsättning på den nya karriären.
Beslut: Enligt förslaget.

§ 57 Diakon – ungdomsledarens tjänst i Ingå församling.
Efter att Mira Pauna har slutat som diakon-ungdomsledare i Ingå församling, borde tjänsten
lediganslås. Frågan är om tjänsten skall lediganslås som sådan, eller har församlingen
behov av att tänka över tjänsten på nytt och förvandla den till någonting annat.
Det finns flera möjliga alternativ. Till exempel:
1. Diakon (50%) – ungdomsledare (50%) (som gäller för tillfället)
2. Diakon (100%)
3. Ungdomsledare (100%)
4. En diakon (60%) och en ungdomsledare (60%)
5. Vi kan lämna tjänsten tom
6. Ungdomsledare (60%) – församlingsmusiker (40%)
7. Diakon – familjearbetare (samarbetar med barnledarna)
Kyrkoherden har diskuterat tjänsten med personalen. Både ungdomsarbetet och diakonin
tycker, att det inte finns behov för en 100% tjänst på någondera av verksamhetsområdena.
Samtidigt finns det nog behov för mer än en tjänst på båda hållen.
I dagens situation kan det vara svårt att få kompetenta sökande till en diakonungdomsledare tjänst, för kombinationen är relativt sällsynt. Det är ändå värt att i första
hand försöka fylla tjänsten, som den står (Alternativ 1). Den kombinationen verkar passa
bäst för våra behov. Som andra alternativ är att dela tjänsten i två separata deltidstjänster
(Alternativ 4). Det kan bli mera lockande om vi ökar arbetstiden från 50 till 60 procent.
Förslag: Kyrkorådet besluter att Ingå församling lediganslår en diakon-ungdomsledare
tjänst.
Beslut: Enligt förslaget.
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§ 58 Val av ersättare för Barbro Viljanen som medlem i kyrkofullmäktige
Barbro Viljanen, medlem i Ingå kyrkofullmäktige, avled under sommaren. Det betyder att en
ersättare för henne skall väljas av Ingå kyrkofullmäktige.
Enligt KO 8.6§ kan kyrkofullmäktige ta till behandling bara sådana ärenden, som har först
behandlats av kyrkorådet.
Enligt KL 23.7§2 skall en suppleant kallas in som ersättare för en avliden medlem av
kyrkofullmäktige.
Den första suppleanten för kyrkofullmäktige i Ingå församling är Hannu Pesonen.
Förslag: Kyrkorådet föreslår till kyrkofullmäktige, att Hannu Pesonen väljs som ersättare till
Barbro Viljanen.
Beslut: Enligt förslaget.
§ 59 Val av suppleant för Eivor Österholm till kyrkorådet
Barbro Viljanen har fungerat som suppleant för Eivor Österholm i kyrkorådet.
Kyrkorådets suppleanter är personliga. Då Barbro Viljanen avlidit under sommaren,
måste en ny suppleant väljas för Eivor Österholm.
Beslut: Kyrkorådet beslöt på Vivianne Westermarks förslag att Sinikka Kontio tillfrågas
och väljs till suppleant för Eivor Österholm.

§ 60 Övriga ärenden
-
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§ 61 Anmälningsärenden
Kyrkoherden:
1. Centralregistret
Ärendet har gått framåt och diskussioner med Esbo centralregister kommer att
inledas inom kort.
2. Fastigheten vid Strandvägen
Hyreskontraktet angående fastigheten vid Strandvägen (f.d. Helmi) som hyrs av
Ingå kommun har förlängts med ett år (1.9. – 31.8.2021).
3. Kyrkoherdekonferens 21-23.9.2020 på Lärkkulla
På konferensen diskuterades bl.a.
- Ledarskap, utmaningar
- Nya kyrkolagen
o Träder sannolikt i kraft nästa år, lagen kommer bl a att göra
elektroniska möten möjliga och församlingarnas
fastighetsförsäljningar behöver inte längre underställas
kyrkostyrelsen.
- Kyrkans miljödiplom – kyrkan fossilfri 2023
- Kyrkostyrelsens fastighetsstrategi - vill minska antalet fastigheter
- Förändringar i kantorsbehörigheten – bl a inte längre möjligt att bli C-kantor
på finska sidan och det blir svårare att bli A-kantor
- Ungdomsarbetsledarutbildningen på svenska har upphört för tillfället
- Diakoni - kyrkans diakonihjälp borde bestå av handledning, rådgivning och
engångshjälp.
Erkki Päivärinta:
1. Understöd av kyrkostyrelsen
- Församlingen har anhållit om understöd av kyrkostyrelsen för att ändra Ingå
kyrkas uppvärmningssystem till fossilfritt.
2. Klockstapeln
- Renhållningsarbetet ökat p g a kajorna (kajorna kommer inte längre in i
klockstapeln på grund av nät men försöker ändå)
- Klockringningssystemet förnyas under hösten 2020
§ 60 Övriga ärenden

§ 61 Sammanträdets avslutning och besvärsundervisning
Rättelseyrkande enligt KL kap 24.
Sammanträdet avslutas kl. 20.44
Protokolljusterarnas signatur
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitus
Sektion
Jaosto

Kyrkoråd
Knsto

Kfge
Kvsto

Protokollet framlagt till påseende
Pöytäkirja on pantu nähtäväksi

Utdragets riktighet bestyrker
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

