PROTOKOLL
SIBBO SVENSKA FÖRSAMLINGSRÅD 21.10.2020 kl. 18.01–19.20
KYRKOBY FÖRSAMLINGSHEM

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH INLEDNINGSANDAKT
Sammanträdet öppnades av ordföranden klockan 18.01, varefter hon förrättade
inledningsandakt.

§ 2 KONSTITUERING
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Närvarande:
Ordförande: Camilla Ekholm.
Ordinarie: Anders Backström, Magnus Engblom, Carola Juselius, Hans Lampenius, Ingela
Lindholm, Caj-Gustav Lydman, Paula Lönnroth, Ann-Britt Olenius-Steffansson, Rune
Packalén, Ingeborg Wickholm, Tom Wickholm och Sven Gustav Åström.
Sekreterare: Mikael Grönroos.
Till protokolljusterare valdes Tom Wickholm och Sven Gustav Åström.
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen.
Kallelsen jämte föredragningslista bifogas protokollet. (bilaga 1/2 §)

§ 3 ANMÄLNINGSÄRENDEN
1.
2.
3.
4.

Kyrkoherdens beslutsförteckning. (bilaga 1/3 §)
Kyrkoherdens fridagsplan. (bilaga 2/3§
Kantorernas fridagsplan. (bilaga 3/3 §)
Diskussion om läget i församlingen och församlingsverksamheten under
Coronapandemin.

Beslutsförslag: Anmälningsärendena antecknas för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet påverkar inte verksamheten för barn och unga.

§ 4 BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021
Förslaget till Budget och verksamhetsplan för år 2021 behandlas enligt bilagorna 1-5/4 §.
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Beslutsförslag:
1. Församlingsrådet godkänner budgeten för år 2021 samt verksamhetsplanen för år 2021.
(bilaga 1/4 §, bilaga 2/4 §, bilaga 3/4 §, bilaga 4/4 §, bilaga 5/4 §)
2. Församlingsrådet skickar detta beslut till gemensamma kyrkorådet och
kyrkofullmäktige för att ingå som en del av Sibbo kyrkliga samfällighets
verksamhetsplan och budget samt ekonomiplan.
Beslut: Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet inverkar på församlingsmedlemmar i alla åldrar, även barn
och unga. Påverkan sker genom fördelningen av resurser för verksamhetsområden som berör
barn och unga.

§ 5 ANSTÄLLANDE AV FÖRSAMLINGSSEKRETERARE PÅ DELTID
Församlingsrådet beslöt vid sitt sammanträde 29.8.2019 §5 anställa Elisabet Lundström som
församlingssekreterare (76%) under tiden 1.12.2019-31.12.2020. Lön enligt KyrkTak,
kravgrupp 402. Arbetserfarenhet beaktas i lönen.
Den 1.1.2021 kommer Sibbo svenska församling att ingå i Kustens och Ålands centralregister
vilket kommer att förändra församlingssekreterarens arbetsbild. I initialskedet kommer
övergången att kräva mera arbete av församlingssekreteraren för att sedan sannolikt trappas
ned. I detta skede är det svårt att förutse vilken anställningsprocent som är mest ändamålsenlig.
Därför behöver en ny bedömning göras om ett år då man har en bättre helhetsbild av
situationen.

Beslutsförslag: Församlingsrådet förlänger Elisabet Lundströms tjänsteförhållande som
församlingssekreterare på 76 % under tiden 1.1.2021-28.2.2021 för att därefter förlänga
församlingssekreterare Elisabet Lundström tjänsteförhållande på 50% under tiden 1.3.202131.12.2021. Lön enligt KyrkTak, kravgrupp 402.
Arbetserfarenhet beaktas i lönen.
Beslut: Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga följder för barn och unga.

§ 6 SIBBO SVENSKA FÖRSAMLINGS PERSONALUTBILDNINGSPLAN
Arbetsgivaren ska upprätta en utbildningsplan för utveckling av anställdas yrkeskompetens.
Personalutbildningsplanen skall uppgöras för följande år varje höst. Senast den 31.10.2020
skall personalutbildningsplanen sändas till domkapitlet. Personalutvecklingsplanen kommer att
ingå som en del av församlingens verksamhets- och ekonomiplan.
Sibbo svenska församlings personalutbildningsplan 2021 bifogas föredragningslistan.

Beslutsförslag: Församlingsrådet besluter att
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1.
2.
3.
4.

Godkänna Sibbo svenska församlings personalutbildningsplan 2021 (bilaga 1/6 §).
Kyrkoherden kan med vägande skäl under året göra tillägg i personalutbildningsplanen.
Planen översändes till Domkapitlet i Borgå stift.
För dem som deltar i utbildning, utbetalas lön, dagtraktamenten och kursavgiften liksom
resor ersätts.

Beslut: Enligt förslag med ändring av punkt 4: För dem som deltar i utbildning, utbetalas
lön och dagtraktamenten och kursavgiften, omkostnader samt resor ersätts.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet är viktigt för barn och unga till den del personalen deltar i
utbildning inom barn och ungdomssektorerna.

7. TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP FÖR NILSAS LÄGERGÅRD
Nilsas lägergård kommer under de kommande åren att behöva flera investeringar för att
underhålla byggnaderna. Coronapandemin har medfört att uthyrningen av lägergården minskat
och att inkomsterna därmed sjunkit. Avgiften för både uthyrning, övernattning och måltider bör
ses över för inkomsterna bättre ska möta utgifterna.

Beslutsförslag:
Församlingsrådet tillsätter en arbetsgrupp som ser över Nilsasgårdens utgifter och
investeringsbehov samt föreslår en ny avgiftsnivå med en detaljerad prislista för uthyrning av
lägergården, måltider samt övriga till uthyrningen tillhörande tjänster. Marknadsföringen av
lägergården intensifieras.
Beslut:
Till arbetsgruppen valdes kyrkoherde Camilla Ekholm, fastighetschef Timo Yrjönen,
församlingsrådsmedlemmarna Carola Juselius, Ingela Lindholm och Rune Packalén.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet är viktigt för barn och unga då lägergården är speciellt viktig
för dem med tanke på läger och övernattningar.

§ 8 AVSKRIVNINGAR FÖR NILSAS LÄGERGÅRD
Kyrkostyrelsen har gett ut nya anvisningar om ekonomiförvaltningen till församlingarna och de
kyrkliga samfälligheterna under hösten 2020. I anvisningen om bokföring av
anläggningstillgångar och beräkning av avskrivningar har uppdaterat rekommendationerna om
planenliga avskrivningstider (sid 9). Avskrivningstiderna enligt de nya rekommendationerna är
väsentligt mycket kortare än tidigare. Den kyrkliga samfälligheten bereder ett förslag till
gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, där Sibbo kyrkliga samfällighets
avskrivningstider uppdateras från och med år 2021.
I förslaget skulle avskrivningstiden på lägergårdar och bostadsbyggnader ändras från 30 år och
40 år till 25 år. Nilsas lägergård är till fullo avskriven och har inte längre något bokföringsvärde
i balansen. Däremot har Villa Nilsas grundrenovering (första avskrivningen år 2007) en
avskrivningstid på 30 år. Enligt den nya rekommendationen skulle avskrivningstiden ändras till
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25 år, vilket innebär att sista avskrivningen skulle ske år 2031. Ändringen av avskrivningstiden
innebär att en tilläggsavskrivning på 36 698 euro skulle göras under år 2020 och att från år
2021 framåt skulle den årliga avskrivningen på Villa Nilsas vara 15 728 euro (tidigare 13 106
euro).
Nilsas strand har också ett bokföringsvärde i balansen på 2427 euro. Nilsas strand har
aktiverats i början av år 1993 och en avskrivningsperiod på 30 år. Enligt de nya
rekommendationerna skulle avskrivningstiden vara 10–20 år. Ekonomichefen föreslår att man
på Nilsas strand gör en tilläggsavskrivning på 2427 euro och att Nilsas strand därefter är helt
avskriven i balansen.
Beslutet om ändringen i avskrivningsplanen görs av gemensamma kyrkofullmäktige.

Beslutsförslag: Sibbo svenska församlings församlingsråd godkänner att Villa Nilsas
avskrivningstid förkortas till 25 år och att man därmed gör en tilläggsavskrivning på 36 698
euro under år 2020 samt att Nilsas strand avskrivs i sin helhet under år 2020 genom att göra en
tilläggsavskrivning på 2427 euro.
Beslut: Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet påverkar inte barn och unga.

§ 9 AVTALSMISSIONÄRER
Såningsmannen önskar att Sibbo svenska församling kallar Magnus och Gunilla Riska till sina
avtalsmissionärer. Missionsföreningen Såningsmannen (Lähetysyhdistys Kylväjä) grundades år
1974 och är en av den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland missionsföreningar.
Såningsmannen deltar i den Treenige Gudens mission genom förkunnelse och gärning. I sitt
arbete följer de kyrkans allmänna riktlinjer i enlighet med dokumentet Ett gemensamt
vittnesbörd. Såningsmannen sänder ut missionärer för att i första hand tjänstgöra där det finns
få eller inga kristna eller kyrkor. Såningsmannen har en holistisk missionssyn, till vilken hör
förkunnelse av evangelium samt förbättrande av samhälleliga levnadsförhållanden och en
hållbar utveckling.
Såningsmannen ställer inga ekonomiska villkor för ingåendet av samarbetsavtal utan
församlingen kan självständigt fastslå sitt understöd. Enligt de av Kyrkans utrikesråd godkända
”Principer för samarbetsavtal mellan församlingar och kyrkans missionsorganisationer” kan
detta årliga mål inkludera såväl insamlade medel som budgetmedel.

Beslutsförslag: Det arbete Såningsmannen utför samt alldeles speciellt Magnus och Gunilla
Riska är viktigt och behjärtansvärt. Samtidigt är Såningsmannen som organisation problematisk
för Sibbo svenska församling då organisationen inte godkänner kvinnor som präster och vi som
församling starkt signalerar att prästämbetet är öppet för både män och kvinnor.
Diskussion förs huruvida Sibbo svenska församling ingår avtal med Såningsmannen eller inte.
Beslut: Församlingsrådet beslöt att inte ingå avtal med Såningsmannen.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet påverkar inte barn och unga.
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§ 10 UPPSÄGNING AV WEBBVERKTYGET VAPAAEHTOISTYO.FI
Sibbo svenska församling, Sipoon suomalainen seurakunta och Sibbo kommun har sedan år
2015 gemensamt använt sig av webbtjänsten vapaaehtoistyo.fi. Med hjälp av tjänsten kan
arrangören och de som vill göra en frivilliginsats finna varandra och koordinera hjälpbehovet
och hjälpinsatsen. För webbtjänsten betalar Sibbo svenska församling årligen en avgift. Sibbo
svenska församling har i praktiken inte använt sig av tjänsten annat än alldeles i initialskedet
och därför finns det orsak att säga upp kontraktet. Beslutet att avstå från webbtjänsten bör tas i
församlingsrådet och uppsägningstiden är en månad.

Beslutsförslag: Församlingsrådet besluter säga upp kontraktet mellan Sibbo svenska
församling och webbtjänsten vapaaehtoistyo.fi.
Beslut: Enligt förslag:
Barnkonsekvensanalys: Beslutet påverkar inte barn och unga.

§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden.

§ 12 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutades kl. 19.20 varvid ordförande meddelade besvärsanvisning, som
bifogas protokollet (bilaga 1/ § 12).
Ort och tid som ovan,

Camilla Ekholm
ordförande

Mikael Grönroos
sekreterare

Justerat och godkänt:

Tom Wickholm
protokolljusterare
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Sven Gustav Åström
protokolljusterare

Varit framlagd till påseende för allmänheten på församlingens anslagstavla i anslutning till
pastorsexpeditionen under tiden 26.10.2020–9.11.2020, intygar,
Sibbo 10.10.2020

Camilla Ekholm
kyrkoherde
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