PROTOKOLL
Sibbo Svenska församlings församlingsråd
4.2.2021 kl. 18.05-18.32 i Kyrkoby församlingshem, Stora salen
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande höll en inledande andakt och öppnade mötet klockan 18.05.
§ 2 KONSTITUERING
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Närvarande:
Ordförande: Camilla Ekholm.
Ordinarie: Anders Backström, Magnus Engblom, Carola Juselius, Hans Lampenius, Ingela
Lindholm, Paula Lönnroth, Rune Packalén, Ingeborg Wickholm, Tom Wickholm och Sven
Gustav Åström.
Suppleanter: Vidar Lindqvist och Carola Åström.
Sekreterare: Mikael Grönroos.
Kallelsen jämte föredragningslista bifogas protokollet. (bilaga 1/2 §)
§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
Till protokolljusterare valdes Carola Juselius och Hans Lampenius.
§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen med tilläggen
Sportlovslägret och Altarkonsverket i § 6 Anmälningsärenden, samt i § 11: Beslut om
utförandet av konditionsgranskning och energibesiktng på Nilsasgården.
Kallelsen jämte föredragningslistan bifogas protokollet. (bilaga 1 / §4).
§ 5 JUSTERING OCH FRAMLÄGGNING AV PROTOKOLLET
Beslutsförslag:
Protokollet är klart för justering senast torsdag 11.2.2021 på församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och
hemsida 12.2 - 12.3.2021.
Beslut:
Enligt förslag
§ 6 ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Kyrkoherdens beslutsförteckning (bilaga 1 /§ 6).
2. Kyrkoherdens fridagsplan (bilaga 2 /§ 6).
3. Kantorernas fridagsplan (bilaga 3 /§ 6).
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4. Anställning av församlingssekreterarens vikarie, … för tiden 15.1-31.12.2021. …
vikarierar Elisabet Lundström då Lundström tar ut övertidslediga dagar, semester samt
ledighet.
5. Anställning av sekreterare för genomgång och korrigering av kyrkböcker. Sibbo
svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta har för detta ändamål
tillsammans anställt … för tiden 4.1.2021-3.4.2021. TE-centralen ersätter 50% av
löneutgifterna.
6. Konfirmandlägret under sportlovet på Nilsas har ställts in på grund av de rådande
restriktionerna kring covid-19-viruset. I stället hålls en samling den 6.10.2021 samt ett
läger på Nilsas under höstlovet den 19-24.10.2021. Konfirmationen äger rum den
13.11.2021.
7. Altarkonstverket i Söderkulla är har i praktiken färdigställts under början av vecka 5
(1.2-7.2.2021). Ledbelysningen till konstverket kommer att installeras senare på grund
av en oväntat lång leveranstid.
Beslutsförslag:
Anmälningsärendena antecknas för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
§7 VAL AV VICEORDFÖRANDE FÖR FÖRSAMLINGSRÅDET FÖR ÅREN 20212022
Kyrkoordningen stadgar att församlingsrådet inom sig utser en vice ordförande vid det första
sammanträdet under mandatperiodens första och tredje år. (KO 10:12)
Beslutsförslag:
Församlingsrådet väljer vice ordförande för åren 2021 och 2022.
Beslut:
Anders Backström valdes enhälligt till viceordförande för åren 2021 och 2022.
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
8. VAL AV SEKRETERARE FÖR FÖRSAMLINGSRÅDET FÖR ÅREN 2021-2022
Församlingsrådets sekreterare väljs för en period på två år.
Beslutsförslag:
Församlingsrådet väljer sekreterare för år 2021 och 2022.
Beslut:
Mikael Grönroos valdes enhälligt till sekreterare för åren 2021 och 2022.
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
§ 9 FÖRÄNDRING I DIAKONIARBETARNAS LÖNESÄTTNING
I Sibbo kyrkliga samfällighet har man fastställt att diakoniarbetarnas kravgrupp är 502. Båda
församlingarnas kyrkoherdar och ekonomichefen (ledningsgruppen) har då man sett över
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diakoniarbetets krav, beslutat föreslå för båda församlingarnas församlingsråd att man ser över
diakoniarbetarnas grundlön utgående från de befattningsbeskrivningar som gjorts.
Diakoniarbetarnas befattningsbeskrivningar visar att ansvaret för skötseln av det egna
ansvarsområdet är högre än kravgruppens minimilön förutsätter. Speciellt ser man som
krävande arbetsuppgifter diakoniarbetarnas klientkontakter som kan vara krävande och
beviljandet av bidrag enligt de principer församlingens diakoniarbete uppgjort. De här krävande
arbetsuppgifterna motiverar en ny lönesättning. Ledningsgruppen förslår ändå inte att
diakoniarbetarnas kravgrupp höjs till 503 då den kravgruppen kräver att arbetstagaren har
ansvar för skötsel och utveckling av en verksamhetsenhet eller ett krävande uppgiftsområde.
Baserat på ovanstående motiveringar föreslår ledningsgruppen att grundlönen i kravgrupp 502
för diakoniarbetarnas del i bägge församlingarna höjs med 50 € i månaden med början den
1.1.2021. Förhöjningen träder i kraft ifall båda församlingsarnas församlingsråd beslutar höja
lönen.
Beslutsförslag:
Församlingsrådet besluter höja diakoniarbetarnas lön med 50€/mån med början 1.1.2021 inom
kravgrupp 502. Förhöjningen 50€/mån antecknas som en krävande del i grundlönen.
Förhöjningen träder i kraft ifall båda församlingsarnas församlingsråd gör beslutet att höja
lönen.
Beslut:
Enligt förslag.
Diakonernas befattningsbeskrivning bifogas protokollet (bilaga 1/ § 9 och bilaga 2/ § 9).
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
§ 10 VÅRENS SAMMANTRÄDESDATUM
Församlingsrådets övriga sammanträdesdatum under våren 2021.
Beslutsförslag:
Församlingsrådet sammanträder kl.18 den 3.3, 14.4, 5.5.
Beslut:
Enligt förslag
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN
Val av företag som utför Nilsas konditionsgranskning
Vid sitt sammanträde den 16.12.2020 §6 presenterades Nilsas lägergårds arbetsgrupps förslag
(arbetsgruppen valdes på sammanträdet den 21.10.2020 § 7) om att be om offerter av företag
för att utför en konditionsgranskning samt energigranskning på Nilsas lägergård. Detta för att
kunna planera och förutse framtida renoveringsbehov på lägergården i tid samt få ned
energikostnaderna för byggnaderna.
Fastighetschef Timo Yrjönen har begärt offert av bolagen Vahanen och Raksystems. Båda
bolagens kostnader för konditionsgranskning är 5456 €. Energigranskningen fakturerar
Raksystems 1736 € för och Vahanen 1860€ för.
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Beslutsförslag:
Församlingsrådet besluter anlita bolaget Raksystems att utföra en konditionsgranskning samt
energigranskning på Nilsas lägergård och därtillhörande Villan.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 12 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Ordförande nedkallade Herrens välsignelse och avslutade sammanträdet kl. 18.32, varvid hon
meddelade besvärsanvisning, som bifogas protokollet (bilaga 1/ § 12).
Ort och tid som ovan,

Camilla Ekholm
ordförande

Mikael Grönroos
sekreterare

Justerat och godkänt:

Carola Juselius
protokolljusterare

Hans Lampenius
protokolljusterare
Varit framlagd till påseende för allmänheten på församlingens anslagstavla i anslutning till
pastorsexpeditionen under tiden 12.2 - 12.3.2021, intygar,
Sibbo 14.3.2021

Camilla Ekholm
kyrkoherde
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