SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Gemensamma kyrkorådet
Tid:
Plats:
Närvarande:

PROTOKOLL IV / 2021

torsdag 29.4.2021 kl. 18.00 – 20.28
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.
gkf viceordf.
kyrkoherde
ekonomichef, sekreterare
fastighetschef

33
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET OCH INLEDNINGSANDAKT
Ordförande Juha Ilonen öppnade sammanträdet och höll en inledningsandakt.
34
KONSTITUERING
Konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet, val av protokolljusterare, sammanträdets arbetsordning
Förslag: Till protokolljusterare väljs Maija-Liisa Sahlbom och Carola Juselius.
Beslut: Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
Den med kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning med följande tillägg: Till punkt Övriga ärenden tillsattes
punkt 42.1 Projektet ”Nihtisillasta kotiin”. Till protokolljusterare valdes MaijaLiisa Sahlbom och Carola Juselius.
35
PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE
Förslag: Det justerade protokollet framläggs till påseende i församlingarnas
pastorskanslier under tiden 6.5.2021 – 20.5.2021.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
36
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen och fastighetschefen
1. Förvaltningsavdelningens tjänstemannabeslut
Fastighetschefens tjänstemannabeslut 26.3 – 29.4.2021 (bilaga 1 /36 §)
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Ekonomichefens tjänstemannabeslut 26.3 – 29.4.2021 (bilaga 2 /36 §)
Förvaltningsavdelningens upphandlingsbeslut 26.3 – 29.4.2021
(bilaga 3 /36 §).
2. Skatteintäkterna 1–4/2021.
3. Installation av solpaneler på taket på gravgårdens servicebyggnad: 18 st.
270W solpaneler blev över från Söderkulla kyrkas byggarbetsplats, eftersom
planeringen ändrades under genomförandet och alla anskaffade paneler
kunde inte placeras på taket. Panelerna ska nu installeras på taket på gravgårdens servicebyggnad. Med installationsarbete och tillbehör (inklusive inverter) kommer kostnaden att bli 4 650 €.
4. Gång- och cykelväg mellan Nickby-Söderkulla: Sibbo kommun har tillsammans med NTM-centralen startat planeringen av en gång- och cykelväg mellan Nickby-Söderkulla. Samfälligheten har föreslagit att en plan om en gångoch cykelväg mellan Brobölevägen-Sibbo kyrka skulle knytas med till en del
av helhetsplanen. Förslaget har bedömts vara behövligt och har understöts av
de som bereder ärendet.
5. Resultat av radonmätningar i byggnaderna: I regionsförvaltningsbyråns arbetarskyddsgranskning framkom att arbetsgivaren ska göra radonmätningar i
de lokaler där de anställda arbetar mer än 20 timmar per år. Radonmätningarna utfördes under vintern 2021. Mätresultaten visade att radonstrålningen
förblev klart under tröskelvärdena i alla lokaler (bilaga 4 /36 §).
6. Energibesiktningar: Kyrkoby församlingshems och Ljuset kapells energibesiktningar har gjorts under vintern 2021. Besiktningsrapporterna som bilaga
5 /36 §.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet antecknade ärendena för kännedom.
37
FÖRVALTNINGSAVDELNINGENS SEMESTERPLAN 2021
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Semesterrätten och semesterplanen för förvaltningsavdelningens anställda är
presenterade i bilaga 1 /37 §. Sammandraget av de förverkligade semestrarna
från föregående semesterkvalifikationsår 1.4.20 -31.3.21 är som bilaga
2 /37 §.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet godkänner semesterplanen för år 2021.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet påverkar inte barn och unga.
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38
SAMFÄLLIGHETENS OCH GRAVVÅRDSFONDENS BOKSLUT FÖR ÅR 2020:
REVISIONSBERÄTTELSEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Gemensamma kyrkorådet behandlade på sitt möte 25.3.2021 (27 §) boksluten
för året 2020 och lämnade dem till revisorerna för granskning. Revisionsberättelsen som bilaga 1 /38 §. I bilagan 2 /38 § finns ett revisionsmemorandum utfärdat av revisorn.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet godkänner korrigeringen av siffrorna i investeringsdelens budgetkolumn som anges i revisionsmemorandumet och som
gjort till bokslutet samt antecknar revisionsberättelsen och revisionsmemorandumet för kännedom.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
39
SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS MILJÖPROGRAM 2022 - 2026
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen och ekonomichefen
Sibbo kyrkliga samfällighet uppgör, som en del av miljödiplomets ansökningsprocess, ett miljöprogram för åren 2022–2026. I miljöprogrammet fastställs
målen för nästa diplomperiod. Utkastet till miljöprogrammet har uppgjorts av
svenska församlingens miljöansvarig Lauri Palin, finska församlingens miljöansvarig Sanna Rauhala, samfällighetens miljöansvarig Timo Yrjönen, miljöarbetsgruppens ordförande Maija-Liisa Sahlbom och med ledningen av miljöexpert Virpi Vuori. Man har utgått från de utvecklingsmål som framkom i miljöutredningsrapporten samt från kyrkans energi- och klimatstrategi En kolneutral
kyrka 2030.
Sibbo kyrkliga samfällighets miljöprogram innehåller realistiska och mätbara
mål samt mål som utvecklar församlingarnas miljöarbete och vars förverkligande har ur ett miljö- och klimatperspektiv positiva effekter. Miljöprogrammets mål signalerar om Sibbo kyrkliga samfällighets hållbarhetsarbete och
drar upp linjerna för samfällighetens miljöarbete de kommande åren. Miljöprogrammets mål har behandlats i miljöarbetsgruppen 20.4.2021.
Bilagor:
1 /39 § Sibbo kyrkliga samfällighets miljöprogram 2022 – 2026
2 /39 § Miljöutredningsrapport
3 /39 § Miljöarbetsgruppens möte, PM
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att
1. godkänna det preliminära miljöprogrammet 2022 - 2026 för Sibbo kyrkliga
samfällighet i bilaga 1 /39 §
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2. skicka miljöprogrammet på remiss till församlingsråden (svenska församlingsrådet 5.5.2021 och finska församlingsrådet 5.5.2021) samt gravgårdsdirektionen (10.5.2021) och samarbetskommittén (5.5.2021).
3. be om auditering från Helsingfors och Borgå stift
4. hålla ett extra möte 11.5.2021, där utlåtandena om miljöprogrammet behandlas och ett förslag till gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde
20.5.2021 görs.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet påverkar positivt alla församlingsmedlemmar, även barn och
unga.
40
JUSTERING AV HÖGSTA LEDNINGENS LÖNER 1.5.2021
Förslagets beredare och föredragande: lönearbetsgruppens ordförande, Gemensamma kyrkorådets viceordförande: Tuomas Alaterä.
Gemensamma kyrkorådets utsedda arbetsgrupp för högsta ledningens löner
framlade sitt förslag. Ordföranden Juha Ilonen, kyrkoherde Camilla Ekholm
och ekonomichef Jenna Rask-Backman avlägsnade sig under ärendets behandling (kl. 19.25). Viceordförande Tuomas Alaterä övertog mötets ledning
och fastighetschef Timo Yrjönen fungerade som sekreterare.
Förslaget delades ut på mötet (bilaga 1 /40 §, protokollet för arbetsgruppens
möte 15.4.2021).
Förslag:
Lönearbetsgruppen föreslår för Gemensamma kyrkofullmäktige, att
1) grundlönen för alla tjänsteinnehavare som omfattas av lönesystemet för
högsta ledningen i församlingarna justeras med en allmän förhöjning på 1,6%
från och med 1.5.2021 enligt underteckningsprotokollet för KyrkTAK 20202022 3 § mom 3.2.
2) samtidigt justeras lönerna med hänsyn till kravnivån på arbetsuppgifterna
samt tjänsteinnehavarnas yrkeskompetens.
3) arbetsgruppen föreslår att båda kyrkoherdarna och ekonomichefen får ett
engångsarvode på 300 euro vid följande löneutbetalning
Högsta ledningens grundlöner från och med 1.5.2021 och motiveringarna till
ovanstående beslut är presenterade i bilaga 1 /40 §.
Dessutom föreslår lönearbetsgruppen att
4) ekonomichefens tjänst och därmed även befattningsbeskrivningen, borde
ändras till att bättre motsvara allmänna kutymen i många kyrkliga samfälligheter där ledaren av en kyrklig samfällighet är en förvaltningschef
5) planeringen av utvärderingskriterier och handlingsmodeller för arbetsprestationerna för högsta ledningen påbörjas genast då man vet om försöken
med lönesystem för den högsta ledningen förblir en permanent lösning. Lönearbetsgruppens uppgifter bör utvärderas samtidigt som detta sker. Arbetsgruppen föreslår att man antecknar som arbetsgruppens uppgift att förutom
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justering av lönerna även att samlas minst en gång i året under våren och att
gruppen informeras genast då avtalsparterna i KyrkTAK har uppnått avtal.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
Ordföranden Juha Ilonen, kyrkoherde Camilla Ekholm och ekonomichef Jenna
Rask-Backman bjöds tillbaka in till sammanträdet kl. 19.56.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
41
RESULTATEN AV UPPHANDLINGEN AV EL
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Sibbo kyrkliga samfällighet har ett konsultavtal om anskaffning och upphandling av el med Yrittäjäin Sähkönhankinta Ab. Konsulten har konkurrensutsatt
anskaffningen av el genom en offentlig upphandling. Upphandlingens resultat
presenteras i bilaga 1 /41 §. Det nuvarande elavtalet löper ut 31.12.2021. Avtalet är treårigt och det nya avtalet kommer också att bli treårigt. Gemensamma kyrkorådet bör besluta om valet av elleverantör och även det att ska
man köpa miljövänligt framställd sk. grön el eller ”vanlig” el.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att ingå ett elanskaffningsavtal för
tre år från och med 1.1.2022 med den förmånligaste leverantören av grön el.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
42
ÖVRIGA ÄRENDEN
42.1 Projektet ”Nihtisillasta kotiin”
Gemensamma kyrkorådets medlem Kaarlo Kuntsi lyfte fram artikeln om
”Nihtisillasta kotiin” -projektet som publicerats i senaste numret av Kotimaa tidningen. Det gäller Esbo och Grankulla församlingarnas projekt, vars syfte är
att hjälpa de asylsökande som bor i det mottagningscenter i Knektbro i Esbo
som ska stängas, att leta efter bostad eller boende.
Kaarlo Kuntsi föreslog att församlingarna är i kontakt med Esbo och Grankulla
församlingar i detta avseende.
Kyrkoherdarna tar ärendet till beredning.
43
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /43 §.

Gemensamma kyrkorådet 2021 04 29

Sid 5

44
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.28.
Tid och plats som ovan
Juha Ilonen
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet är justerat och godkänt:
Maija-Liisa Sahlbom

Carola Juselius

Härmed intygas, att protokollet varit till påseende 6.5.2021 – 20.5.2021.
Kristina Holm
byråsekreterare
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