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§ 61

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande inleder med andakt och förklarar sedan sammanträdet öppnat.

§ 62

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas
medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en
förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är
beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §).
Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om
sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till
medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande
onsdagen den 03.11.2021. Namnupprop förrättas.
__________

BESLUT:
Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas
medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en
förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är
beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §).
Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om
sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till
medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande
onsdagen den 03.11.2021. Namnupprop förrättas.
________

§ 63

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FÖRSLAG:
Runar Karlsson och Seija Vuorio-Carlsson utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
BESLUT:
Runar Karlsson och Seija Vuorio-Carlsson utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
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§ 64

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
________
BESLUT:
Inga eventuella ärenden upptas till behandling.
________
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§ 65

Bilaga
1/§65/21

PERSONALENS UTBILDNINGSPLAN 2022
Enligt kyrkans personalutbildningsavtal 2010 § 5 kan arbetsgivaren ordna och
anskaffa utbildning för personalen med målet att upprätthålla och förbättra de
anställdas yrkesmässiga färdigheter att klara sig i sitt arbete och på arbetsplatsen.
Utvecklingsbehoven bedöms i förhållande till de anställdas tjänste- och
arbetsuppgifter och de strategiska mål som styr församlingens verksamhet och i
mån av möjlighet också med beaktande av helhetskyrkans utbildningsbehov.
Kyrkorådet behandlar utbildningsplanen utgående från de behov som har
framställts av de anställda och ledningen.
Planen skickas till Domkapitlet senast den 31.10.2021. Inom Saltviks församling
har samtliga anställda fått information om möjliga utbildningar och forum som
numera finns att hittas på domkapitlets hemsida.
Utgående från de anställdas önskemål har sammanställts personalutvecklingsplan.
Saltviks församling kommer att ansöka om understöd för utbildning från Borgå
domkapitel.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter godkänna planen för personalutbildning för år 2022.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter godkänna planen för personalutbildning för år 2022.
________
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Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.
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_________________________
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§ 66

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 13.10.2021
GÄLLANDE FÖRVÄGRAT BESVÄRSTILLSTÅND I
ÄRENDET GÄLLANDE TILLSÄTTANDET AV TJÄNSTEN
SOM EKONOM-KANSLIST PÅ DELTID OM 80 % VID
SALTVIKS FÖRSAMLING
Britt Lindholm anmäler jäv och avlägsnar sig under behandlingen av ärendet.
Carolina Lindström fungerar som sekreterare under behandlingen av ärendet.

Bilaga
1/§66/21

Den 15.10.2021 ankom beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, daterat
13.10.2021, medelst vilket domstolen förkastade församlingens anhållan om
besvärstillstånd avseende Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 29.12.2020,
medelst vilket förvaltningsdomstolen upphävde kyrkorådets i Saltviks församlings
beslut 27.9.2018, § 96, och 15.11.2018, § 120, om tillsättandet av ordinarie tjänsten
som ekonom-kanslist på deltid om 80 % vid församlingen.
Medelst Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande upphävdes således
församlingens beslut att utnämna Britt Lindholm till berörd ordinarie tjänst, med
motiveringen att den mellan Margaretha Westling och Britt Lindholm genomförda
meritjämförelsen inte hade genomförts enligt de kriterier varom stadgas i 125 § 2
mom. i grundlagen. Förvaltningsdomstolen framhåller dock i
beslutsmotiveringarna att det är ostridigt att både Westling och Lindholm är
behöriga för tjänsten som ekonom-kanslist. Vidare framgår det inte av beslutet att
kyrkorådet, vid tillsättandet av berörd tjänst, skulle ha gjort sig skyldig till en i
diskrimineringslagen avsedd diskriminering. Förvaltningsrättsdomaren Virpi
Ikkelä, som lät anteckna en avvikande åsikt till beslutet och därvid ansåg att
kyrkorådets beslut hade tillkommit på ett korrekt sätt och att Westlings besvär
därför borde ha förkastats, framhöll förutom att hon ansåg att grundlagens krav
enligt 125 § 2 mom. hade uppfyllts, även att det inte hade varit frågan om någon i
diskrimineringslagen avsedd diskriminering.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Med anledning av att Helsingfors förvaltningsdomstol, med de i avgörandet
ingående motiveringarna, upphävde kyrkorådets ovan nämnda beslut, har
kyrkorådet nu beslutat som följer:
1. Ordinarie tjänsten som ekonom-kanslist lediganslås med iakttagande av
sedvanliga formalia, varvid arbetsuppgifterna och kompetenskraven är
desamma som vid det föregående lediganslåendet.
2. Britt Lindholm, som tidigare utnämndes till den aktuella ordinarie tjänsten som
ekonom-kanslist vid församlingen och som efter Helsingfors
förvaltningsdomstols beslut att upphäva denna tjänstetillsättning förordnades att
framdeles, men som tillfällig innehavare, handha berörd tjänst intill dess att
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Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.
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Runar Karlsson
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Högsta förvaltningsdomstolen hade tagit ställning till Kyrkorådets anhållan om
besvärstillstånd och besvär, förordnas nu att fortsatt, som tillfällig innehavare,
handha den aktuella tjänsten intill dess att församlingen, efter det att tjänsten
varit lediganslagen, blivit tillsatt medelst en ordinarie innehavare. Härvid
konstaterar Kyrkorådet, dels att Helsingfors förvaltningsdomstol ansett att Britt
Lindholm är behörig för tjänsten, och dels att hon givit sitt samtycke till att nu
fortsatt handha tjänsten som tillfällig innehavare. I denna egenskap av tillfällig
innehavare av tjänsten som ekonom-kanslist om 80 % ska Britt Lindholm
åtnjuta samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som hon åtnjöt i egenskap
av ordinarie innehavare av tjänsten.
Kyrkorådet antecknar sig i detta sammanhang enbart och utan vidare åtgärder
till kännedom att Margaretha Westling, från Saltvik, per e-post 16.10.2021, har
anmält sitt intresse att få tillträda tjänsten som ekonom-kanslist, även som
tillfällig innehavare.
________
BESLUT:
Med anledning av att Helsingfors förvaltningsdomstol, med de i avgörandet
ingående motiveringarna, upphävde kyrkorådets ovan nämnda beslut, har
kyrkorådet nu beslutat som följer:
3. Ordinarie tjänsten som ekonom-kanslist lediganslås med iakttagande av
sedvanliga formalia, varvid arbetsuppgifterna och kompetenskraven är
desamma som vid det föregående lediganslåendet.
4. Britt Lindholm, som tidigare utnämndes till den aktuella ordinarie tjänsten som
ekonom-kanslist vid församlingen och som efter Helsingfors
förvaltningsdomstols beslut att upphäva denna tjänstetillsättning förordnades att
framdeles, men som tillfällig innehavare, handha berörd tjänst intill dess att
Högsta förvaltningsdomstolen hade tagit ställning till Kyrkorådets anhållan om
besvärstillstånd och besvär, förordnas nu att fortsatt, som tillfällig innehavare,
handha den aktuella tjänsten intill dess att församlingen, efter det att tjänsten
varit lediganslagen, blivit tillsatt medelst en ordinarie innehavare. Härvid
konstaterar Kyrkorådet, dels att Helsingfors förvaltningsdomstol ansett att Britt
Lindholm är behörig för tjänsten, och dels att hon givit sitt samtycke till att nu
fortsatt handha tjänsten som tillfällig innehavare. I denna egenskap av tillfällig
innehavare av tjänsten som ekonom-kanslist om 80 % ska Britt Lindholm
åtnjuta samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som hon åtnjöt i egenskap
av ordinarie innehavare av tjänsten.
Kyrkorådet antecknar sig i detta sammanhang enbart och utan vidare åtgärder
till kännedom att Margaretha Westling, från Saltvik, per e-post 16.10.2021, har
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anmält sitt intresse att få tillträda tjänsten som ekonom-kanslist, även som
tillfällig innehavare.
________
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Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.
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§ 67

MÖTESARVODE – tjänsteinnehavare/arbetstagare
Enligt KyrkTAK 2020-2022 kan sedan 1.5.2021 ett arvode på 33,36 e utbetalas
för tjänsteinnehavare/arbetstagare vid närvaro, minst en halv timme, vid möte.
Arvodet betalas endast om denne är skyldig att vara närvarande vid mötet.
Det nuvarande arvodet som utbetalas är 31,71.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att tjänsteinnehavarens/arbetstagarens mötesarvode höjs till
33,36 e (31,71) från och med 2022.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att tjänsteinnehavarens/arbetstagarens mötesarvode höjs till
33,36 e (31,71) från och med 2022.
________
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Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Seija Vuorio-Carlsson

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 6/2021

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

03.11.2021
Klockslag

Sida

Mariagården
09.11.2021
18.30 – 20.40
12
_____________________________________________________________________________

§ 68

BEGRAVNINGSVÄSENDETS AVGIFTER 2022
”En församling eller kyrklig samfällighet inom evangelisk-lutherska kyrkan kan ta
ut avgifter för upplåtelse av en gravplats, tjänster i anknytning till gravsättningen
och skötseln av graven. Avgifterna får vara högst så stora som
produktionskostnaderna för tjänsten i fråga.
Grunderna för de avgifter som avses i denna paragraf skall vara desamma för alla
dem som har rätt att bli gravsatta på församlingens eller den kyrkliga
samfällighetens begravningsplats.”
Kyrkofullmäktige godkänner gravavgifterna. Övriga avgifter godkänns av
kyrkorådet.
Begravningsväsendets avgifter är inte mervärdesskattepliktiga.
Kyrkofullmäktige beslöt 2.12.2020 att följande avgifter gäller från och med
1.1.2021:
Gravgrävning/kista
Gravgrävning/urna
Gravplatsinlösen

Urngrav
Förlängning på grav
Kremeringsbidrag
Gravskötsel

400,-/ortsbo
faktisk avgift ca 600,-/icke ortsbo
60,250,-/enkel/50 år/ortsbo
350,-/djup/dubbel/50 år/ortsbo
125,-/enkel/25 år/ortsbo
250,-/djup/dubbel/25 år/ortsbo
icke ortsbor +50,-/gravplats
100,-/50 år
100,-/10 år, 50,-/5 år
300,70,-/per år, sommarplantering+vattning
40,-/per år, vattning

Minnesplakett i mässing samt uppsättning
(för icke gravlagd, på sten i urnlunden)

75,-

TF. EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att gravgrävningsavgiften för ortsbo höjs
till 500 e.
Kremeringsbidraget för person boende på orten sänks från 300 e till 100 e.
________
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att gravgrävningsavgiften för ortsbo höjs
till 500 e.
Kremeringsbidraget för person boende på orten sänks från 300 e till 100 e.
________
_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Seija Vuorio-Carlsson
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§ 69

SAMMANTRÄDESARVODEN FÖR ÅR 2022
Kyrkofullmäktige beslöt 2.12.2020 att inga sammanträdesarvoden utbetalas under
2021, men däremot att arvoden ska betalas under 2022.
På grund av den rådande ekonomiska situationen och osäkra prognoser angående
kyrkoskatten föreslås en sänkning från tidigare år.
TF. EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att arvodena för år 2022 är följande:
Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och ekonomisektion
Diakonidirektion
Kyrkofullmäktiges ordförande
Kyrkorådets viceordförande
________

20 €/sammanträde
20 €/sammanträde
300 €/år
1 000 €/år

BESLUT:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att arvodena för år 2022 är följande:
Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och ekonomisektion
Diakonidirektion
Kyrkofullmäktiges ordförande
Kyrkorådets viceordförande
________

20 €/sammanträde
20 €/sammanträde
300 €/år
1 000 €/år

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Seija Vuorio-Carlsson
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§ 70

FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VEP 2022-2024 FÖR
SALTVIKS FÖRSAMLING

Eks 13.10.21, § 10
Bilaga
1/§10/21

Bifogat föredragningslistan finns förslaget till VEP för åren 2022-2024. Ekonomkanslisten har tillsammans med tf. kyrkoherden utarbetat ett förslag till budget för år
2022 samt verksamhetsplan för 2023-2024.
Budget och verksamhetsplan har granskats av ekonomisektionen som berett ärendet
för kyrkorådet.
Budgetförslaget bygger på en skattesats om 1,75 %.
Allmän förvaltning.
-juridisk hjälp
Församlingsverksamhet
- inga särskilda förändringar
Begravningsväsendet
- inga särskilda förändringar
Fastigheter
- inga särskilda förändringar
Resultaträkningsdel
Investeringar
- Kyrkorummets inventarier, utvärdering
5 000 e
- Kantsten runt kyrkogångarna vid begravningsplatsen samt reparation
av trappor, skydd för sopkärl
30 000 e
- Trapphiss till orgelläktaren
25 000 e
- Handikappanpassning av Mariagården
5 000 e
Totalt

65 000 e

EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG:
Bifogat förslag till VEP för åren 2022-2024 godkänns och föreläggs kyrkorådet för
godkännande.
________
Kyrkorådet besluter att VEP för åren 2022-2024 godkänns och föreläggs
kyrkofullmäktige med ovanstående ändringar.
_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Seija Vuorio-Carlsson
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- Skogsintäkterna ökar till 27 000 e och kostnaderna ökar till 8 000 e.
- Investeringarna ökar med Mariagårdens skorsten 6 000 e,
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att VEP för åren 2022-2024 godkänns och föreläggs
kyrkofullmäktige med ovanstående ändringar.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Seija Vuorio-Carlsson
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§ 71

ÅTERLÄMNANDE AV GRAVAR
En anhörig har varit i kontakt med församlingen angående återlämnande av tre
gravar på gamla kyrkogården. Brage Jansson har som representant för sig och sina
syskon begärt att få återlämna sin moster Signe Matilda Blomkvist född 1915 – död
1937 och morbror Karl Edvin Blomkvist född 1917 – död 1935 samt Maria Matilda
Eriksson född 1864 – död 1945 (avlägset släkt) gravar. Alla gravar är köpta ”för
alltid”.
Brage Janssons mor vilken avled 2013, har tidigare skött gravarna.
TF. EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att gravarna efter Signe Matilda Blomkvist, Karl Edvin
Blomkvist och Maria Matilda Eriksson emottas av församlingen för att senare
eventuellt återanvändas.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att gravarna efter Signe Matilda Blomkvist, Karl Edvin
Blomkvist och Maria Matilda Eriksson emottas av församlingen för att senare
eventuellt återanvändas.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Seija Vuorio-Carlsson

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 6/2021

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

03.11.2021
Klockslag

Sida

Mariagården
09.11.2021
18.30 – 20.40
17
_____________________________________________________________________________

§ 72
Bilaga
1/§72/21

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
•

Tf. kyrkoherdens tjänstemannabeslut nr 4/21, anställande av tf.
ekonomkanslist Britt Lindholm, till dess att tjänsten blivit utlyst och
ordinarie besatt.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att anteckna ärendet för kännedom.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Seija Vuorio-Carlsson

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 6/2021

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

03.11.2021
Klockslag

Sida

Mariagården
09.11.2021
18.30 – 20.40
18
_____________________________________________________________________________

§ 73

EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN
BESLUT:
Inga ärenden upptas till behandling.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Seija Vuorio-Carlsson

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 6/2021

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

03.11.2021
Klockslag

Sida

Mariagården
09.11.2021
18.30 – 20.40
19
_____________________________________________________________________________

§ 74

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§74/21

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 75

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 20.40.

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 09.11.2021.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Seija Vuorio-Carlsson

