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§ 42

30.03.2022

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande, kyrkoherde Mari Puska, förklarar sammanträdet öppnat kl. 16.20 och
inleder med andakt.

§ 43

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

§ 44

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FÖRSLAG:
Kasimir Antbrams och Ulf-Peter Westmark utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 7 april 2022 kl. 11.00 i pastorskansliet.
BESLUT:
Kasimir Antbrams och Ulf-Peter Westmark utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 7 april 2022 kl. 11.00 i pastorskansliet.

§ 45

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Ekonomichefen föreslär att följande tvä extra ärenden läggs tili i
föredragningslistan:
- Överskridningar av budgeten pä huvudtitelnivä är 2021 samt
- Fasadrenovering Prästgärden.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att det extra ärendet, ”Överskridningar av budgeten pä
huvudtitelnivä är 2021” läggs tili i föredragningslistan och tas upp tili behandling
under § 50. Kyrkorädet besluter vidare att ärendet "Fasadrenovering
Prästgärdssalen” behandlas under § 62.
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§ 46

Kallelsedatum

SEMESTERORDNINGEN FÖR ÄR 2022
Personalsekreteraren har sammanställt semesterordningen utgäende frän
medarbetamas inlämnade önskemäl och förmännens förordande.
Semesterperioden omfattar tiden 03.05.2022 - 30.09.2022.
Personalen och förmännen har samordnat semesterförslagen samt beaktat att alla
inom samma enhet inte alltid kan halla semester samtidigt. Ansvarsperson eller
utsedd vikarie ser tili att inkomna fakturor konteras och godkänns före förfallodag
även under semestem.
PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet fastställer semesterordningen för är 2022 enligt personalsekreterarens
sammanställning.

BESLUT:
Kyrkorädet fastställer semesterordningen för är 2022 enligt personalsekreterarens
sammanställning.

Expediering: personal (prästema för kännedom), löneräknare.
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§47

PROTOKOLL
30.03.2022

TILLSÄTTANDE AV VALNÄMND FÖR
FÖRSAMLINGSVALET 2022
Församlingsvalet 2022 förrättas av en valnämnd. Valnämnden tillsätts av
kyrkofullmäktige (KL 23:19). Valnämnden ska tillsättas senast 31.5.2022 (VOK
2:4,1).
Valnämnden ansvarar i församlingsvalet för följande uppgifter:
1) Förberedande uppgifter inför vaiet
2) Uppgifter i anslutning tili förteckningen över röstberättigade
3) Valmansföreningamas stiftelseurkunder och uppgörande av kandidatlistor
4) Förrättande av förhandsröstning och hemmaröstning
5) Behandling av förhandsröstningshandlingar
6) Förrättande av röstning pä den egentliga valdagen
7) Rösträkning och fastställande av valresultatet
8) Ätgärder efter valet
Valnämnden bestär enligt kyrkolagen av en ordförande och minst fyra andra
medlemmar samt minst lika mänga ersättare. Ersättama ska ställas i den ordning i
vilken de träder i stället för medlemmama. (KL 23:19) Ersättama är inte
personliga. Eftersom även ordföranden är medlem av valnämnd ska det finnas
minst fem ersättare.
Valnämnden är beslutför da över hälften av medlemmama är närvarande när beslut
fattas. Som närvarande betraktas ocksä medlemmar i ett organ som deltar i
sammanträdet pä elektronisk väg. (KL 7:4). Det är bra att utse fler medlemmar i
valnämnden än lagen förutsätter och tillräckligt med ersättare, sä att inte förlorad
valbarhet eller andra överraskande situationer päverkar nämndens beslutförhet.
Valbar tili medlem i en valnämnd är en konfirmerad församlingsmedlem som är
känd för sin kristna övertygelse, har fyllt 18 är och inte är omyndig (KL 23:2,1).
Valbar tili förtroendeuppdrag är dessutom endast den som är valbar och har
samtyckt tili uppdraget (KL 23:3,1). Villkoren för valbarhet gäller ocksä
kyrkoherden. Om kyrkoherden bor nägon annanstans och inte är medlem i sin
tjänsteförsamling, kan hän eller hon dock kallas tili exempel som sakkunnig i
valnämnden. Dä har kyrkoherden rätt att närvara, men inte att delta i
beslutsfattandet i valnämnden.
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När medlemmama utses finns det skäl att observera att en kandidat eller en
kandidats make eller maka, bam, syskon eller föräldrar inte kan vara medlem eller
ersättare i valnämnden. Med make eller maka avses äkta makar samt personer som
lever under äktenskapsliknande förhällanden eller i registrerat partnerskap med
kandidaten. (KL 23:19,4). Samma bestämmelser om jäv gäller kyrkoherden.
Eftersom kandidatema ännu inte är kända när valnämnden utses, finns det ocksä av
denna anledning skäl att utse ett tillräckligt antal medlemmar och ersättare tili
valnämnden.
När valnämndens medlemmar utses ska det beaktas att kvinnor och män är
representerade tili minst 40 procent vardera. Ocksä bland valnämndens ersättare
ska kvinnor och män vara representerade tili minst 40 procent vardera (KL 23:8).
Kyrkofullmäktige utser ocksä ordföranden för valnämnden. Valnämnden utser en
vice ordförande vid sitt första sammanträde. (KVJ 2:4,1). Vid sitt första
sammanträde utser valnämnden en sekreterare som inte behöver vara medlem av
valnämnden.
KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet föreslär att kyrkofullmäktige tillsätter valnämnden och utser
valnämndens ordförande och minst fyra andra medlemmar samt minst lika mänga
ersättare i den ordning enligt vilken de träder i stället för medlemmama.

BESLUT:
Kyrkorädet föreslär att kyrkofullmäktige tillsätter valnämnden och utser
valnämndens ordförande och minst fyra andra medlemmar samt minst lika mänga
ersättare i den ordning enligt vilken de träder i stället för medlemmama.
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§ 48

PROTOKOLL
30.03.2022

ARBETSGRUPP FÖR FÖRSAMLINGSVALET 2022
Vai av medlemmar tili kyrkofullmäktige förrättas den 20 november 2022.
Förhandsröstningen äger rum tisdag 8.11 - lördag 12.11.
Kyrkofullmäktige tillsätter en valnämnd som sköter förrättningen av vai et. För att
rekrytera kandidater ooh marknadsföra valet bör en arbetsgrupp tillsättas.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet föreslär för kyrkofullmäktige att utse en arbetsgrupp med uppgift att
höja valdeltagandet och öka antalet kandidater. Arbetsgruppens
lekmannamedlemmar
är berättigade tili mötesarvode.

BESLUT:
Kyrkorädet föreslär för kyrkofullmäktige att utse en arbetsgrupp med uppgift att
höja valdeltagandet och öka antalet kandidater. Arbetsgruppens
lekmannamedlemmar är berättigade tili mötesarvode.
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§ 49

MARIEHAMNS FÖRSAMLINGS STRATEGI 2022 - 2026

Bilaga
l/§49/22

Församlingens arbete med nya strategin inleddes vid Kyrkorädets sammanträde den
11.2.2020 (§24) da en styrgrupp fick som uppgift att planera processen för att
skapa en strategi för församlingen. Den omvärldsanalys som gjordes inför
biskopsvisitationen skulle fungera som utgängsdokument för strategiarbetet.
Med hjälp av en utomstäende konsult (Britt Lundberg, Gaia Leadership)
genomfördes strategiprocessen under är 2021. Processen inleddes med en enkät
som fanns pä församlingens hemsida samt i värens Infoblad. Lundberg intervjuade
förtroendevalda ooh nägra frän personalen och efter sammanställningen av
resultaten frän enkäten och intervjuema ordnades tvä strategidagar för hela
personalen och alla förtroendevalda. Under tiden mellan strategidagama samlades
en mindre strategigrupp (tre förtroendevalda som utsägs i Kr 7.9.2021 §145, samt
tre personalrepresentanter) för att jobba med de konkreta frägoma som enkät- och
intervjusvaren samt första strategidagen lyfte fram. Strategigruppens arbete
presenterades och diskuterades vidare pä den andra strategidagen och utgäende frän
materialet frän samtliga samlingar har kyrkoherden sammanställt ett förslag tili
församlingens strategi för ären 2022 - 2026.
Församlingens vision och ledord under strategiperioden är: ÖPPEN ANDLIG
FAMN.
De fokusomräden som steg fram frän enkäten och intervjuema var:
• Gudstjänstlivet
• Gemenskap
• En röst i samhället
• Fastighetema
• Förtroendevalda
• Församlingen som arbetsplats
• Struktur
• Öppna meningsfulla möten
Förverkligandet av strategins mäl skall utvärderas ärligen och eventuella
justeringar kan äga rum t.ex. pä grund av förändrade omständigheter.
KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet föreslär att kyrkofullmäktige fastställer församlingens strategi för ären
2022 - 2026.
BESLUT:
Kyrkorädet föreslär att kyrkofullmäktige fastställer församlingens strategi för ären
2022 - 2026.
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§ 50

PROTOKOLL
Kallelsedatum

ÖVERSKRIDNINGAR AV BUDGETEN PÄ
HUVUDTITELNIVÄ ÄR 2021
I Budget 2021 och verksamhets- och ekonomiplan 2022-2023 (budgetens
bindande niväer, bilaga 1) framgär att de olika huvudtitlarnas anslag är
bindande gentemot kyrkofullmäktige. I ekonomistadga för Mariehamns
församling, §3 1.6.2017, framgär att anslag enligt den fastställda bindningsnivän
inte fär överskridas och den beräknade inkomsten inte fär underskridas.
Budgetens bindande niva är i fräga om driftsekonomidelen nettoanslaget för
huvudtitlama, dvs. verksamhetsbidraget. Administrationens kalkylerade
överföringsposter samt de intema kostnadema och intäktema är inte bindande
poster. Fastighetsväsendets intema hyreskostnader är inte heller bindande
poster.
Under är 2021 har inga överskridningar pä huvudtitelnivä skett.
EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet konstaterar att inga överskridningar netto har skett pä huvudtitelnivä
för är 2021 och beslutar meddela detta för kännedom tili kyrkofullmäktige.

BESLUT:
Kyrkorädet konstaterar att inga överskridningar netto har skett pä huvudtitelnivä
för är 2021 och beslutar meddela detta för kännedom tili kyrkofullmäktige.
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§ 51

PROTOKOLL
30.03.2022

ÖVERSKRIDNINGAR AV BUDGETEN PÄ
KOSTNADSSTÄLLENIVÄ ÄR 2021
I Budget 2021 och verksamhets- och ekonomiplan 2022-2023 (budgetens
bindande niväer, bilaga 1) framgär att de olika kostnadsställenas anslag är
bindande gentemot kyrkorädet. I ekonomistadga för Mariehamns församling,
§ 3 1.6.2017, framgär att anslag enligt den fastställda bindningsnivän inte fär
överskridas och den beräknade inkomsten inte fär underskridas.
Kyrkorädet har utsett ett antal tjänsteinnehavare tili ansvarspersoner vilka är
ansvariga gentemot kyrkorädet.
Budgetens bindande nivä är i fräga om driftsekonomidelen nettoanslaget för
kostnadsställena, dvs. verksamhetsbidraget. Administrationens kalkylerade
överföringsposter samt de intema kostnadema och intäktema är inte bindande
poster. Fastighetsväsendets intema hyreskostnader är inte heller bindande
poster.
Av olika anledningar har det inte alltid gätt att undvika överskridningar av
nettoanslagen under 2021. 1 sammanställningen framgär nettoanslaget som
överskridits för de olika kostnadsställena samt en kommentar om orsak:
Kostnadsställe
Kyrkorädet
Revision
Jordfastning
Övr.kyrkl.förrättn.
Vuxenarbete
Dagklubbar
St Märtens daghem
Diakoni
Sjukhussjälavärd
Själavärd
Servicehus
Ord.begr.väsendet
Mariakapellet
S:t G pens.hem
Total

Budget
Utfall
Överskrid Kommentar
2021, netto
ning
-62 500,00
-63 895,75
1 395,75 > Experttjänster
-5 000,00
604,18 > Experttjänster
-5 604,18
-36 100,00
1 048,02 > Personalkostnad
-37 148,02
797,66 > Pers.kostn/Gävor
-26 500,00
-27 297,66
-24 200,00
-25 454,19
1 254,19 < Avgifisintäkter
-42 800,00
-43 331,10
531,10 < Klubbavgifter
-37 400,00
-45 753,10
8 353,10 < Ersättningar
-116 000,00 -116 520,27
520,27 > Personalkostnad
444,34 > Personalkostnad
-36 300,00
-36 744,34
476,28 > Personalkostnad
-23 900,00
-24 376,28
1 183,70 > Elkostnader
-19 500,00
-20 683,70
2 452,62 < avgiftsintäkter
-34 500,00
-36 952,62
6 382,57 > Byggtj.o underh.
-9 900,00
-16 282,57
-2 600,00
-19 534,50 16 934,50 < Hyresinkomster
-477 200,00 -519 578,28 42 378,28

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att överskridningama av de extema nettoanslagen som totalt
uppgär tili 42 378,28 € godkänns.
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BESLUT:
Kyrkorädet besluter att överskridningama av de extema nettoanslagen som totalt
uppgär tili 42 378,28 € godkänns.
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§ 52

PROTOKOLL
Kallelsedatum

MARIEHAMNS FÖRSAMLINGS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 31.12.2021
I Kyrkoordningen, kapitel 15 § 5 stadgas att ett bokslut över budgetäret ska
upprättas före utgängen av mars det är som följer pä räkenskapsperioden. Samtidigt
ska ett förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas
och om de ätgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin.
I bokslutet ingär resultaträkning, balansräkning, fmansieringsanalys och de
uppgifter som utgör noter tili dem samt en tablä över budgetutfallet och en
verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om
verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De
tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i notema.
Bokslutet undertecknas av ett beslutfört kyrkoräd och den tjänsteinnehavare som
svarar för ekonomin. Det undertecknade bokslutet ska utan dröjsmäl lämnas tili
revisorema för granskning. Efter revisionen förs det tili kyrkofullmäktige för
behandling. Kyrkofullmäktige godkänner bokslutet senast före utgängen av juni
mänad efter räkenskapsperioden.

Bilaga
l/§52/22

I verksamhetsberättelsen framläggs församlingamas mäl, verksamhet och
ekonomiska ställning i korthet. Där presenteras de verksamhetsmäl och
ekonomiska mäl som godkänts i budgeten samt hur de uppfyllts under
räkenskapsäret. Den skall ocksä ge Information om sädana väsentliga frägor
angäende församlingens ekonomi som inte specificeras i resultaträkningen,
balansräkningen eller notema tili dessa.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäktema var 406 841,99 € och förverkligades tili 93,5% av budget
(435 000€). Verksamhetskostnadema var 2 703 841,98 € och förverkligades tili
91,5% av budget, dvs 251 758,02 € lägre än budgeterat
Verksamhetsbidraget uppgick sammantaget tili -2 296 999,99 €. Kyrkoskatteintäktema uppgick med en skatteprocent pä 1,55 % tili 2 700 160, 95€.
Kyrkoskatteintäktemas andel av de totala intäktema var 81 %.
Ärsbidraget för räkenskapsperioden var 361 182,74 €, en minskning med 51 558,20
€ frän föregäende är men täcker bra de ärliga avskrivningama. Avskrivningama
uppgick tili 266 827,88 € mot budgeterade 164 300 €. Kyrkofullmäktige godkände
ny avskrivningsplan för bestäende aktiva, 14.09.2021 §37, enligt anvisningar som
Kyrkostyrelsen meddelade om i cirkulär 20/2020. Anvisningen innehäller bl.a. en
rekommendation om att förkorta avskrivningstiderna för olika tillgängar och att
endast använda linjär avskrivning.
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Räkenskapsperiodens
resultat för Mariehamns församling visar ett överskott om
100 831,17 €. Trots ett budgeterat underskott om 22 000 € ooh ändringar i
avskrivningsplanen blev utfallet avsevärt bättre än väntat. Pandemin har päverkat
verksamheten i form av mindre verksamhetskostnader, vilket haft effekt pä utfallet.

Investeringama
Investeringama uppgick tili 25 977,21 € varav 13 811,74 € avser kostnader för
pägäende arbete för investeringen, tillgänglighetsanpassning av toalett Servicehuset
(inte slutförd under 2021). Resterande belopp 12 165,47 € avser investeringen av en
ny gräsklippare tili begravningsplatsen.

Balansräkningen
Den ingäende balansen var 8 154 981,49 € ooh den utgäende balansen var
8 865 625,00 €. Församlingens likvida medel ökade med 972 366,57 € och var vid
ärets slut totalt 5 621 336,29 €.

Finansieringsanalys
Investeringsutgiftema pä totalt 25 977,21 € har finansierats

intemt.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutar följande:
- Godkänna förslaget tili verksamhetsberättelse
Godkänna samt underteckna ekonomi chefens förslag tili bokslut 2021
Godkänna ekonomichefens förslag att bokföra räkenskapsperiodens
överskott pä 100 831,17 € i det egna kapitalet i balansräkningen pä kontot

Over-/underskott frän tidigare räkenskap.
Overlämna verksamhetsberättelse
och bokslut för revision
Föreslä för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen
och bokslutet för är
2021 fastställs.

BESLUT:
Kyrkorädet beslutar följande:
Godkänna förslaget tili verksamhetsberättelse
Godkänna samt underteckna ekonomichefens

förslag tili bokslut 2021
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Godkänna ekonomichefens förslag att bokföra räkenskapsperiodens
överskott pä 100 831,17 € i det egna kapitalet i balansräkningen pä kontot
Over-/underskott frän tidigare räkenskap.
Överlämna verksamhetsberättelse och bokslut för revision
Föreslä för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för är
2021 fastställs.
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ANHÄLLAN OM FÖRLÄNGD PARTIELL VÄRDLEDIGHET
Trädgärdsarbetare Viktoria Öhman anhäller om att fa förlänga sin partiella
värdledighet för perioden 1 juni 2022 - 31 juli 2024.
I praktiken innebär det att hon önskar förkorta arbetstiden med en timme varje
morgon tili totalt 29,75 timmar per vecka. Minskningen av arbetstiden sker i
samräd med förman.
PERSONALADMINISTRATÖRENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter bevilja Viktoria Öhman förlängd partiell värdledighet under
perioden 01.06.2022 - 31.07.2024.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter bevilja Viktoria Öhman förlängd partiell värdledighet under
perioden 01.06.2022 - 31.07.2024.
Expediering: trädgärdsarbetare VÖ, församlingsträdgärdsmästare MW,
löneräknare CW.
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UTSE LEDANDE KOCK I ARBETSAVTALSFÖRHÄLLANDE Anders Bamberg
Anders Bamberg har vikarierat äterkommande i befattningen som ledande kock vid
Lemböte lägergärd, senast under perioden för lägergärdsföreständarens
tjänstledighet 01.04.2021 - 31.03.2022.
Da lägergärdsföreständare Mikael Sandholm valt att fortsätta i sin tjänst efter sin
tjänstledighet sä bör ledande kockbefattningen tillsättas ordinarie.
PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att anställa Anders Bamberg i arbetsavtalsförhällande som
ledande kock vid Lemböte lägergärd, frän ooh med 1 april 2022.
Befattningen tillsätts utan prövotid.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att anställa Anders Bamberg i arbetsavtalsförhällande som
ledande kock vid Lemböte lägergärd, frän ooh med 1 april 2022.
Befattningen tillsätts utan prövotid.

Expediering: ledande kock AB, lägergärdsföreständare MS, löneräknare CW.
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UTSE KOCK I ARBETSAVTALSFÖRHÄLLANDE - Camilla
Sandberg
Camilla Sandberg har vikarierat i befattningen som kock vid Lemböte lägergärd
sedän 01.06.2021 under tiden för Anders Bambergs vikariat som ledande kock.
Under förutsättning att Anders Bamberg utses tili ledande kock behöver även den
andre kockbefattningen tillsättas ordinarie.
PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att anställa Camilla Sandberg i arbetsavtalsförhällande som
kock vid Lemböte lägergärd, frän och med 1 april 2022.
Befattningen är heltid under tiden 1 april - 31 oktober ärligen och under perioden 1
november tili 31 mars pä 60% av heltid.
Befattningen tillsätts utan prövotid.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att anställa Camilla Sandberg i arbetsavtalsförhällande som
kock vid Lemböte lägergärd, frän och med 1 april 2022.
Befattningen är heltid under tiden 1 april - 31 oktober ärligen och under perioden 1
november tili 31 mars pä 60% av heltid.
Befattningen tillsätts utan prövotid.

Expediering: kock CS, lägergärdsföreständare MS, löneräknare CW.
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UTSE STÄDARE I ARBETSAVTALSFÖRHÄLLANDE - Ratsri
Eklund
Ratsri Eklund har äterkommande vikarierat som städare inom församlingens olika
fastigheter, och senaste är kontinuerligt efter att tidigare städare pä
Margaretagärden gätt i pension.
Efter genomgäng av det framtida behovet av städtjänster i församlingens olika
fastigheter tillsammans med församlingsvärdinnan sä har konstaterats att det
fortsatt behövs en städarbefattning pä minst 60%. Befattningen behövs i första
hand vid Margaretagärdens dagklubb/eftis, men även som inhoppare inom
församlingens övriga verksamheter och dess fastigheter.
PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att anställa Ratsri Eklund i arbetsavtalsförhällande som städare
60% i första hand vid Margaretagärden frän och med 1 april 2022.
Befattningen tillsätts utan prövotid.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att anställa Ratsri Eklund i arbetsavtalsförhällande som städare
60% i första hand vid Margaretagärden frän och med 1 april 2022.
Befattningen tillsätts utan prövotid.

Expediering: städare RE, församlingsvärd KK-B, löneräknare CW.
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30.03.2022

ANHÄLLAN OM AVSKED - byräsekreterare Eva-Lotte Carlsson
Eva-Lotte Carlsson anhäller om avsked frän sin tjänst som byräsekreterare
i Mariehamns församling frän och med den 15 juli 2022 för att gä i pension. Hon
anhäller samtidigt om att fä ta ut innestäende semesterdagar framtill sista
anställningsdag. Hemies sista arbetsdag konstateras bli den 30.04.2022.
PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att bevilja Eva-Lotte Carlsson avsked frän tjänsten som
byräsekreterare i Mariehamns församling frän och med den 15 juli 2022. Hon
beviljas samtidigt uttag av innestäende semesterdagar under tiden 01.05.2022 14.07.2022.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att bevilja Eva-Lotte Carlsson avsked frän tjänsten som
byräsekreterare i Mariehamns församling frän och med den 15 juli 2022. Hon
beviljas samtidigt uttag av innestäende semesterdagar under tiden 01.05.2022 14.07.2022.

Expediering: byräsekreterare E-LC, löneräknare.
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§ 58

KONFIDENTIELLT ÄRENDE - personalärende

§ 59

KONFIDENTIELLT ÄRENDE - personalärende

§ 60

KONFIDENTIELLT ÄRENDE - personalärende
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
•
•
•
•
•
•

Kyrkoherdens beslutsförteckning nr. 27-42/2022.
Personalsekreterarens beslutsförteckning nr. 18-28/2022.
Kyrkostyrelsens cirkulär nr. 10/2022; Information om hur kriget i Ukraina
päverkar församlingamas verksamhet.
Kyrkostyrelsens cirkulär nr. 11/2022; Förslag tili mottagare av pro ecclesiamedaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2022.
Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär nr. 2/2022; Kyrkans tjänste- och
kollektivavtal 2022-2024.
Miljökommissionens protokoll nr. 2/2022.

BESLUT:
Kyrkorädet antecknar ärendena för kännedom.
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FASADRENOVERING PRÄSTGÄRDEN
I budgeten för är 2022 har ett anslag pä 50 000 € anvisats för renoveringen av
Prästgärdens fasad. Byggnaden är K-märkt och efter konsultation med
stadsarkitekten har vi kömmit fram tili att renoveringen bör vara varsam. Varsam
renovering är ett begrepp som bland annat syftar tili att anpassa ändringar pä
byggnader tili dess kulturhistoriska värden och byggnadsdelars befintliga potential.
Den Stora variation i förutsättningar och omfattning som kännetecknar ändringar pä
kulturhistoriskt värdefulla byggnader gör det dock svärare att pä förhand uppskatta
kostnader för olika typer av ätgärder pä dem jämfört med pä byggnader utan dessa
värden.
Tvä entreprenörer vilka erbjuder den här typen av byggnadsvärd har under
värvintem gjort platsbesök. Rörtorps byggnadsvärd kunde inte äta sig jobbet under
2022 emedan Löfbacka traditionsbygg inkommit med offert den 3.4.2022.
Totalpriset uppgär tili 53 226,70 € inkl. moms. Det kan eventuellt tillkomma
extra kostnader vid omfattande rötskador som inte har värit synliga vid
besiktning. Dessa reparationer görs pä löpande räkning 45€/h + moms samt
eventuella kostnader för materiat De budgeterade medlen för renoveringen
överskrids säledes med minst 3 226,70 €. I offerten ingär mälning med
linoljefarg frän Selder där det ingär varmoljning av fasaden samt tre
strykningar färg. Väljer vi däremot Engwall o Claesson, som enligt Löfbacka
fungerar bra och endast kräver tre strykningar, dras extra arbete samt material av
med totalt 2 800 € inkl. moms.
EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
• Kyrkorädet beslutar att godkänna offerten frän Löfbacka med ett totalpris
pä 53 226,70 € inkl. moms. med ett avdraget pä 2 800 € inkl. moms för
altemativet att använda linoljefarg frän Engwall och Claesson.
• Kyrkorädet beslutar att godkänna extra kostnader som eventuellt kan
uppkomma vid omfattande rötskador som ej värit synliga vid besiktning och
görs pä löpande räkning 45€/h + moms samt eventuella kostnader för
material under förutsättning att Byggkontroll Ab, anlitad konsult, godkänt
ätgärden.
• Vidare beslutar kyrkorädet att befullmäktiga ekonomichefen att ingä
entreprenadavtal och underteckna nödvändiga handlingar för projektets
förverkligande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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30.03.2022

Kyrkorädet beslutar att godkänna offerten frän Löfbacka med ett totalpris
pä 53 226,70 € inkl. moms. med ett avdraget pä 2 800 € inkl. moms för
altemativet att använda linoljefarg frän Engwall och Claesson.
Kyrkorädet beslutar att godkänna extra kostnader som eventuellt kan
uppkomma vid omfattande rötskador som ej värit synliga vid besiktning och
görs pä löpande räkning 45€/h + moms samt eventuella kostnader för
material under förutsättning att Byggkontroll Ab, anlitad konsult, godkänt
ätgärden.
Vidare beslutar kyrkorädet att befullmäktiga ekonomichefen att ingä
entreprenadavtal och underteckna nödvändiga handlingar för projektets
förverkligande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE
Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 64

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Mari Puska
ordförande
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