SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Gemensamma kyrkorådet
Tid:
Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

PROTOKOLL II / 2021

måndag 1.3.2021 kl. 18.00 – 18.53
Kyrkoby församlingshem, Stora salen
Juha Ilonen
ordf.
Tuomas Alaterä
vice ordf.
Anders Backström
medlem
Carola Juselius
medlem
Lilli Kahri
suppleant, anlände under 16 §
Kaarlo Kuntsi
medlem
Hans Lampenius
medlem
Magnus Engblom
Camilla Ekholm
Jenna Rask-Backman
Timo Yrjönen

gkf ordf.
kyrkoherde
ekonomichef, sekreterare
fastighetschef

Maija-Liisa Sahlbom

medlem

13
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET OCH INLEDNINGSANDAKT
Ordförande Juha Ilonen öppnade sammanträdet och höll en inledningsandakt.
14
KONSTITUERING
Konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet, val av protokolljusterare, sammanträdets arbetsordning
Förslag: Till protokolljusterare väljs Maija-Liisa Sahlbom och Hans Lampenius.
Beslut: Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Den med
kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning. Till protokolljusterare valdes Tuomas Alaterä och Hans Lampenius.
15
PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE
Ordförandes förslag: Det justerade protokollet framläggs till påseende i
församlingarnas pastorskanslier under tiden 8.3.2021 – 22.3.2021.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
16
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen och fastighetschefen
1. Förvaltningsavdelningens tjänstemannabeslut
Fastighetschefens tjänstemannabeslut 11.12.2020 – 1.3.2021 (bilaga 1 /16 §)
Ekonomichefens tjänstemannabeslut 28.1 – 1.3.2021 (bilaga 2 /16 §)
Förvaltningsavdelningens upphandlingsbeslut 28.1 – 1.3.2021 (bilaga 3 /16 §)
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2. Preliminära bokslutsuppgifter (bilaga 4 /16 §)
3. Evlis placeringsrapport 31.12.2020 (bilaga 5 /16 §)
4. Protokollutdrag av domkapitlet i Borgå stift – upphävning av boendeplikt
(bilaga 6 /16 §)
5. Medlemmarna i arbetsgrupperna tillsatta av gemensamma kyrkorådet – Kaarlo
Kuntsi tillsattes som medlem till arbetsgruppen för högsta ledningens lönesystem (bilaga 7 /16 §)
6. Miljöarbetsgruppens mötesmemorandum 2.12.2020 och 3.2.2021
(bilaga 8-9 /16 §)
7. Initiativet om att uppdatera hemsidorna – beslutsfattande -delen på församlingarnas
hemsidor är uppdaterad. Samfällighetens uppgifter under information -delen är ännu
under uppdatering.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet antecknade ärendena för kännedom.
17
KYRKOBY FÖRSAMLINGSHEMS AV-UTRUSTNING
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
I budgeten för år 2021 har reserverats 20 000 euro för anskaffning av AV-utrustning
till Kyrkoby församlingshem. Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte 1.10.2020
(80.1 §) diskuterat ärendet och konstaterat att i samband med anskaffningen bör tillgängligheten och de särskilda behoven hos personer med olika synnedsättningar beaktas. Den nuvarande apparaten har dålig effekt.
Anbud har fåtts av två leverantörer i branschen, Pro Sonic Oy och Studiotec Oy. Det
finns en märkbar prisskillnad mellan de olika anbuden samt även skillnader i utrustningen som erbjuds. Anbuden har jämförts tillsammans med en sakkunnig på Kustens
It. Därefter begärdes ännu uppdaterade anbud av båda anbudsgivarna, men endast Pro
Sonic gav ett uppdaterat anbud. Pro Sonics uppdaterade anbud uppfyller kraven och är
klart förmånligare. Anbuden finns som bilaga (1 /17 §). Bifogat till föredragningslistan
är även en skiss av AV-utrustningen.
Man har även muntligt frågat vad det kostar att installera en induktionsslinga och uppskattningen är att det kostar ca 3 t€ inklusive installationsarbete att installera en induktionsslinga i Stora salen.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att anskaffa AV-utrustning till församlingshemmets salar enligt det förmånligaste anbudet, Pro Sonic Oy:s anbud, till priset
14 324 euro (inklusive moms). Utöver detta kan det uppstå småskaliga kostnader för
elinstallationsarbeten, vilka inte ingår i anbuden. Gemensamma kyrkorådet godkänner
även anskaffningen av en induktionsslinga till Stora salen av den ovannämnda leverantören med beaktande av det totala anslaget på 20 000 euro för anskaffningen.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar positivt på alla, även barn och unga.
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18
ANSTÄLLNING AV SÄSONGARBETARE TILL UPPGIFTER PÅ GRAVGÅRDEN OCH
SKÖTSEL AV GRÖNOMRÅDEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Enligt reglementet för gemensamma kyrkorådet har ekonomichefen rätt att inom ramen
för beviljade anslag anställa en tillfällig/visstidsanställd arbetstagare för en period om
högst sex månader.
Till gravgården anställs årligen säsongarbetare till anställningsförhållanden med varierande längd. Det finns ett behov för både längre anställningsförhållanden och för kortare
anställningsförhållanden. Största delen av sommararbetarna anställs för 1-3 månader.
Säsongarbetet börjar dock redan i april och fortsätter fram till oktober-november, så
säsongarbetarens anställningsförhållande kan som längst vara 7-8 månader.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet befullmäktigar fastighetschefen att inom ramen för
beviljade anslag anställa säsongarbetare för 2021 till arbetsuppgifter på gravgården och
skötsel av grönområden även för en längre period än sex månader.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
19
ALTERNERINGSLEDIGHET
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen och ekonomichefen
En vaktmästare/fastighetsskötare har meddelat intresset att ansöka om alterneringsledighet för perioden 29.3-24.9.2021 (180 kalenderdagar). Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer tillsammans överens om arbetstagarens alterneringsledighet. I stället för
den arbetstagare som tar ut alterneringsledighet ska en arbetslös arbetstagare anställas,
men inte nödvändigtvis för samma uppgifter.
Den som tar ut alterneringsledighet kan använda ledigheten efter eget tycke. Ledigheten varar i minst 100 och högst 180 kalenderdagar. Den som påbörjar alterneringsledighet måste ha minst 20 års arbetshistoria.
Som alterneringsvikarie ska i första hand anställas en person som är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Som vikarie kan anställas en person som varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de
14 månader som föregått vikariatet eller en person som inte fyllt 30 år och som under
senaste året avlagt yrkes- eller högskoleexamen eller en person som är under 25 år eller över 55 år då alterneringsvikariatet börjar.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja vaktmästaren/fastighetsskötaren
Lauri Tomminen alterneringsledighet för perioden 29.3-24.9.2021 (180 kalenderdagar).
Därtill befullmäktigar gemensamma kyrkorådet fastighetschefen att underteckna avtalet
om alterneringsledighet samt anställa som vikarie och med befattningen vaktmästare/fastighetsskötare Timo Paavola för perioden 29.3-24.9.2021. Anställningens kravgrupp är 401 med Sibbo-tillägg (+2 %). Grundlönen specificeras i bilaga 1 /19 §.
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Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
20
ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden.
21
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /21 §.
22
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18.53.

Tid och plats som ovan

Juha Ilonen
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet är justerat och godkänt:
Tuomas Alaterä

Hans Lampenius

Härmed intygas, att protokollet varit till påseende 8.3.2021 – 22.3.2021.

Kristina Holm
byråsekreterare
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