SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Gemensamma kyrkofullmäktige

PROTOKOLL III / 2021

Tid: torsdag 14.10.2021 kl. 18.30 – 19.33
Plats: Kyrkoby församlingshem, Stora salen
Deltagare:
Närvarande
Ordinarie medlem
AALTONEN Leila
X
ALATERÄ Tuomas
X
ANDELIN Senja
X
HAAPANIEMI Rauno
X
KAHRI Lilli
X
KUNTSI Kaarlo
X
LEHTONEN Harri
X
MALINIEMI Hannu
X
MATTILA Marketta
X
NISSINEN Riitta
NYSTEN Svante
X
OJALA Tarmo
X
PIRCKLEN Anne
X
SAHLBOM Maija-Liisa
SINKKONEN Tiina
X
SIVULA Jari-Antero
X
VAUHKONEN Aki
VIRTANEN Kauko
X
WEDERHORN Helena

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Ordinarie medlem
BACKSTRÖM Anders
ENGBLOM Magnus, puheenjohtaja
JUSELIUS Carola
LAMPENIUS Hans
LINDHOLM Ingela
LINDQVIST Vidar
LYDMAN Caj-Gustav
LÖNNROTH Paula
OLENIUS-STEFFANSSON Ann-Britt
WICKHOLM Ingeborg
WICKHOLM Tom
ÅSTRÖM Sven Gustav
Suppleanter
PÖLLÖNEN Sirpa
WESTERBACK Senja

X
X

HELIN Martina
LINDQVIST Barbro
ÅSTRÖM Carola

Tjänsteinnehavare
ILONEN, Juha
EKHOLM, Camilla
YRJÖNEN, Timo
RASK-BACKMAN, Jenna

18
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET SAMT INLEDNINGSANDAKT
Ordförande Magnus Engblom öppnade sammanträdet och kyrkoherde Camilla
Ekholm höll inledningsandakt.
19
KONSTITUERING
Namnupprop, lagenlighet och beslutsförhet, protokolljusterare, godkännande
av föredragningslista.
Förslag: Till protokolljusterare väljs Svante Nysten och Ingeborg Wickholm.
Beslut: Efter namnupprop konstaterades sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. Av kyrkofullmäktiges 31 ledamöter var 23 ordinarie medlemmar närvarande och två suppleanter. Till protokolljusterare valdes Tarmo Ojala
och Tom Wickholm. Den med kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning med följande tillägg: till Övriga
ärenden tillsattes punkt 24.1 Starttiden för gemensamma kyrkofullmäktiges
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sammanträden. Kallelsen och föredragningslistan finns som bilagor till protokollet.
20
ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Budgetram för år 2022. Som föredragningslistans bilaga finns den av gemensamma kyrkorådet godkända budgetramen för år 2022, vilken fungerar
som grund för uppgörandet av budgeten.
2. Skatteintäkter 1–9/2021
3. Resultaträkningen för Sibbo kyrkliga samfällighet 1–8/2021
4. Sibbo kyrkliga samfällighets resereglemente, godkänd av gemensamma
kyrkorådet 2.9.2021.
5. Domus – elektroniskt ärende- och dokumenthanteringssystem: Gemensamma kyrkorådet beslöt i maj 2021 att Sibbo kyrkliga samfällighet anskaffar
det elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystemet Domus. Systemet
är planerat att tas i bruk från och med 1.1.2022.
6. Skötselplan för Kyrkoby begravningsplats, godkänd av gemensamma kyrkorådet 27.5.2021.
Förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar ärendet för kännedom.
Beslut: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade ärendena för kännedom.
21
KYRKOSKATTESATSEN ÅR 2022
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Enligt Kyrkolagens 15 kapitel 2 § beslutar gemensamma kyrkofullmäktige on
kyrkoskattesatsen på en 0,05 procentandelars noggrannhet. Kyrkoskattesatsen för Sibbo kyrkliga samfällighet höjdes år 2010 till 1,35 %. Efter detta har
kyrkoskattesatsen inte höjts.
Under de senaste åren har Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi visat överskott, även om budgetarna har visat ett rejält underskott sedan år 2018. Bland
annat har engångsposter, kostnadsbesparingar och senaste årens ökning av
skatteintäkter förklarat överskotten i boksluten. Sibbo kyrkliga samfällighets
ekonomi visar ett underskott på 380 t€ i budgeten för i år. Fram till slutet av
augusti har det dock kommit in ca 150 t€ mera skatteintäkter än vid samma
tidpunkt föregående år.
Sibbo kyrkliga samfällighet bör de kommande åren försöka uppnå kostnadsinbesparingar samt hålla investeringarna på en rimlig nivå. Sibbo kyrkliga samfällighets medlemsantal har ökat måttligt under de senaste tio åren, men prognoserna tyder på att medlemsantalsutvecklingen kommer att vända mot en
nedgång inom fem år.
Fastän den kyrkliga samfällighetens ekonomiplan indikerar att skatteprocenten
bör höjas, föreslås ändå att skatteprocenten inte höjs år 2022. För tillfället är
Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi ännu stabil och skatteintäkterna har utvecklats positivt under de senaste åren.
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Gemensamma kyrkorådets beslut 2.9.2021:
Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige
att kyrkoskattesatsen år 2022 är 1,35.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar på alla församlingsmedlemmar, även barn och unga.
Gemensamma kyrkorådets förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige besluter
att bibehålla kyrkoskattesatsen år 2022 vid 1,35 %.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
22
UPPDATERING AV FASTIGHETSCHEFSTJÄNSTENS INSTRUKTION
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Den nuvarande fastighetschefen avgår med pension från och med 1.4.2022.
Innan dess kommer fastighetschefen att vara på semester från mitten av februari. Den nuvarande fastighetschefen är i arbetsavtalsförhållande.
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 2.9.2021 beslutat att lediganslå fastighetschefstjänsten i Sibbo kyrkliga samfällighet och har utsatt en intervjugrupp för att bereda valet av fastighetschef.
Fastighetschefstjänstens instruktion är från år 2003. Tjänsteinnehavarna har
uppdaterat fastighetschefstjänstens instruktion och gemensamma kyrkorådet
har på sitt sammanträde 7.10.2021 behandlat den och skickat den till gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande. Gemensamma kyrkofullmäktige
godkänner tjänsternas instruktioner.
Bilaga 1: Den uppdaterade instruktionen för fastighetschefstjänsten.
Som föredragningslistans bilaga finns även tjänstens instruktion, vilken trätt i
kraft 1.1.2003.
Gemensamma kyrkorådets förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den uppdaterade instruktionen för fastighetschefstjänsten. Ändringen träder i kraft 1.1.2022.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
23
FÖRÄNDRINGAR I SÖDERKULLA KYRKAS VENTILATIONSAPPARATUR
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Enligt utredningarna som gjorts orsakades vattenläckan i övre våningens lobbyutrymme (år 2019) av pudersnö som samlats i ventilationskamrarna.
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Arkitekt Juhani Aalto har tillsammans med olika specialplanerare (VVS+E) planerat de förändringar som ska hindra snön från att kom in i kamrarna och kanalerna. Som föredragningslistans bilaga finns planerna för ändringsarbetet i
Söderkulla kyrka. Ändringsarbetet är planerat att förverkligas under hösten
2021.
Gemensamma kyrkorådets beslut 2.9.2021:
Förslag: Gemensamma kyrkorådet godkänner de föreslagna planerna för ändringsarbetet och föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige en budgetändring
på 50 000 euro för ändringsarbetet. Budgetändringen täcks med tidigare räkenskapsperioders överskott.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
Gemensamma kyrkorådets förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner en budgetändring på 50 000 euro för ändringsarbetet i Söderkulla kyrka.
Budgetändringen täcks med tidigare räkenskapsperioders överskott.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
24
ÖVRIGA ÄRENDEN
24.1 Starttiden för gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden
Magnus Engblom, ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige, tog upp frågan om starttiden för gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden som ett
diskussionsärende. Efter diskussionen kom man överens om att gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden inleds kl. 18.00 från och med följande sammanträde.
25
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 2.
26
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förslag: Det justerade protokollet på finska och svenska framläggs till påseende på vardera församlingens pastorsexpedition under tiden 28.10.2021 –
25.11.2021.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.33.
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Tid och plats som ovan
Magnus Engblom
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet granskat och godkänt
Tarmo Ojala

Tom Wickholm

Intygas, att det justerade protokollet på finska och svenska anslagits till påseende på vardera församlingarnas pastorskanslier under tiden 28.10.2021 –
25.11.2021.
Sibbo
Kristina Holm
byråsekreterare
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