SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Gemensamma kyrkorådet
Tid:
Plats:
Närvarande:

PROTOKOLL III / 2021

torsdag 25.3.2021 kl. 18.00 – 20.54
Elektroniskt sammanträde via Teams -förbindelse
Juha Ilonen
ordf.
Tuomas Alaterä
vice ordf.
Anders Backström
medlem
Carola Juselius
medlem
Kaarlo Kuntsi
medlem
Hans Lampenius
medlem
Maija-Liisa Sahlbom
medlem
Magnus Engblom
Marketta Mattila
Camilla Ekholm
Jenna Rask-Backman
Timo Yrjönen

gkf ordf., anlände kl. 18.06 under 24 §
gkf viceordf.
kyrkoherde
ekonomichef, sekreterare
fastighetschef

23
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET OCH INLEDNINGSANDAKT
Ordförande Juha Ilonen öppnade sammanträdet och kyrkoherde Camilla Ekholm höll en inledningsandakt.
24
KONSTITUERING
Konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet, val av protokolljusterare, sammanträdets arbetsordning
Förslag: Till protokolljusterare väljs Kaarlo Kuntsi och Anders Backström.
Beslut: Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
Den med kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning med följande tillägg: Till punkt Anmälningsärenden tillsattes ärendet 5. Lägesrapport för altarkonstverket i Söderkulla kyrka och till
punkt Övriga ärenden tillsattes punkt 30.1 Målandet av Prästgårdens fasad
och grundrenovering av Sibbo kyrkas fönster och dörrar. Till protokolljusterare
valdes Kaarlo Kuntsi och Anders Backström.
25
PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE
Förslag: Det justerade protokollet framläggs till påseende i församlingarnas
pastorskanslier under tiden 1.4.2021 – 15.4.2021.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
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26
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen och fastighetschefen
1. Förvaltningsavdelningens tjänstemannabeslut
Fastighetschefens tjänstemannabeslut 2.3 – 25.3.2021 (bilaga 1 /26 §)
Ekonomichefens tjänstemannabeslut 2.3 – 25.3.2021 (bilaga 2 /26 §)
Förvaltningsavdelningens upphandlingsbeslut 1.3 – 25.3.2021 – inga upphandlingsbeslut under perioden.
2. Skatteintäkterna 2021 (bilaga 3 /26 §)
3. Vattenläckan vid Söderkulla kyrka vintern 2019 och fortsatta åtgärder (bilaga 4 /26 §)
4. Kyrkostyrelsens cirkulär 6/2021 och 9/2021 gällande elektroniska sammanträden (bilaga 5 /26 §)
5. Lägesrapport för altarkonstverket i Söderkulla kyrka
Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet antecknade ärendena för kännedom.
27
SAMFÄLLIGHETENS OCH GRAVVÅRDSFONDENS BOKSLUT FÖR ÅR 2020
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Enligt 15 kap. 5 § i kyrkoordningen ”ska ett bokslut över budgetåret upprättas
före utgången av mars det år som följer på räkenskapsperioden. Samtidigt ska
ett förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas och om de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin. I bokslutet
ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de uppgifter som
utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.” Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om fastställandet av
bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet.
I samfällighetens bokslut inkluderas dessutom gravvårdsfondens bokslutsuppgifter. Balansomslutningen i balansräkningen för gravvårdsfonden överförs i
samband med bokslutet till förvaltade medel och förvaltat kapital i samfällighetens balansräkning. Resultaträkningen och balansräkningen för gravvårdsfonden skall inkluderas i bilagorna i samfällighetens bokslut.
Verksamhetsberättelsen utarbetas i samband med samfällighetens bokslut,
som en del av detta. Enligt 15 kap 6§ i kyrkoordningen ska i verksamhetsberättelsen tas in en redogörelse för förvaltningen, verksamheten, ekonomin,
den interna kontrollen samt för hur målen för verksamheten och ekonomin
uppnåtts. I verksamhetsberättelsen ska också lämnas uppgifter om sådana
väsentliga omständigheter med anknytning till verksamheten och ekonomin,
som inte utreds i resultaträkningen, balansräkningen eller noterna till bokslutet.
Som bilaga till föredragningslistan sändes för den kyrkliga samfällighetens del
bokslut och verksamhetsberättelse samt gravvårdsfondens bokslut för år 2020
(bilaga 1/ 27 §). Församlingarnas verksamhetsberättelsedelar har godkänts
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av respektive församlingsråd.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet godkänner de presenterade boksluten för
år 2020 för den kyrkliga samfälligheten samt gravvårdsfonden att överlämnas
till revisorerna. Gemensamma kyrkorådet föreslår, att samfällighetens överskott 241 411,15 euro och gravvårdsfondens underskott 1 460,53 euro överförs till kontot för överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder och att
församlingarnas överskott behandlas enligt församlingsrådensbeslut.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
28
NYA KLÄDHYLLOR TILL KYRKOBY FÖRSAMLINGSHEMS AULA
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Man beslöt att med en snabb tidtabell och med hjälp av egen personal måla
om väggarna i Kyrkoby församlingshems aulautrymme och Nya salens korridor. Nyansen som används är i huvudsak ”målarvit”.
I samband med målarbetet skulle det vara bra att även uppdatera klädhyllorna
för att uppnå det eftersträvade helhetsintrycket. Bifogat till föredragningslistan
finns en bild på Monena klädhyllor av det inhemska företaget Summanen Ab,
med vilka man tänkt ersätta de nuvarande hyllorna till en kostnad på 7 500
euro.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att anskaffa nya klädhyllor till aulan i Kyrkoby församlingshem av Summanen Ab. Gemensamma kyrkorådet
beslutar att använda av på övrig allmän förvaltning -uppgiftsområdet reserverade beloppet för överraskande och oförutsägbara utgifter, 7 500 euro för anskaffning av klädhyllor. Beloppet flyttas från uppgiftsområdet övrig allmän förvaltning till uppgiftsområdet Kyrkoby församlingshem.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt. I anskaffningen beaktas möjligheten för
de som sitter i rullstol och barn att hänga upp sina kläder. Dessutom beslöt
man att de gamla klädhyllorna återvinns.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
29
PRÄSTHOLMENS WC-CONTAINRAR
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Under kommande vår och sommar kommer Sibbo skärgårds vatten- och
avloppslinjer att bli klara även till Prästholmen. För att man ska kunna utnyttja
vatten- och avloppsnätet föreslås att 2 stycken wc-containers, i enlighet med
bilaga 1 /29 §, anskaffas och placeras nära pumpstationen och bastubyggnaden. Själva containrarna kostar 6 000 euro/st. Dessutom uppstår det kostnader för frakt av containrarna och installation på grusbädd och harckor samt för
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el-vatten-avloppsinstallationerna. Dessa kostnader beräknas uppgå till ca
8 000 euro. Sammanlagt reserverades 25 000 euro i budgetens investeringsdel för ovanstående anskaffningar.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att anskaffa de föreslagna wc-containrarna till Prästholmen inklusive installation.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar på alla, även barn och unga.
30
ÖVRIGA ÄRENDEN
30.1
MÅLANDET AV PRÄSTGÅRDENS FASAD OCH GRUNDRENOVERING AV SIBBO
KYRKAS FÖNSTER OCH DÖRRAR
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
I budgeten för år 2021 avsattes i driftsekonomidelen 50 000 euro för målandet
av Prästgårdens fasad och i investeringsdelen 150 000 euro för grundrenovering av Sibbo kyrkas fönster och dörrar. Kostnadsuppskattningen som reserverades i budgeten baserade sig på de kostnadsberäkningar som projektens planerare, Ingenjörsföretaget Frontago Ab, gett. Ingendera av projekten överskrider de nationella tröskelvärden som anges i upphandlingslagen och därmed
tillämpas inte upphandlingslagen på dessa.
För de båda projekten har det gjorts ett anbudsförfarande och de avslutades
19.3.2021 kl. 12. Det erhölls sju anbud för målandet av Prästgårdens fasad
och två anbud för grundrenoveringen av Sibbo kyrkas fönster och dörrar. Anbudsbegäran mottogs av 12 entreprenörer för Prästgårdens del och 6 entreprenörer för Sibbo kyrkas del. I bilaga 1 /30 § finns ett sammandrag av anbuden.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att avtalsförhandlingarna för målarbetet i Prästgården hålls med de två entreprenörer som gett de förmånligaste anbuden och att man av dessa två väljer det förmånligare anbudet som
kan godkännas. Gemensamma kyrkorådet beslutar att flytta grundrenoveringen och målandet av Sibbo kyrkas fönster och dörrar till nästa år, eftersom
endast två entreprenörer gav ett anbud och de båda anbuden överskred avsevärt planerarens kostnadsberäkning samt det anslag som reserverat i budgeten för detta.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet beslöt att avtalsförhandlingarna för målarbetet i Prästgården hålls med de två entreprenörer som gett de förmånligaste
anbuden och att man av dessa två väljer det förmånligare anbudet som kan
godkännas.
Gemensamma kyrkorådet beslöt att inte godkänna de erhållna anbuden för
grundrenoveringen och målandet av Sibbo kyrkas fönster och dörrar och beslöt att bordlägga ärendet.
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BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
31
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /31 §.
32
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.54.
Tid och plats som ovan
Juha Ilonen
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet är justerat och godkänt:
Kaarlo Kuntsi

Anders Backström

Härmed intygas, att protokollet varit till påseende 1.4.2021 – 15.4.2021.
Kristina Holm
byråsekreterare
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