PROTOKOLL
Sibbo Svenska församlings församlingsråd
14.4.2021 kl. 18.06-19.35 som distansmöte på Teams
1 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande höll en inledande andakt och öppnade mötet klockan 18.06.
2 § KONSTITUERING
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Närvarande:
Ordförande: Camilla Ekholm.
Ordinarie: Magnus Engblom, Ann-Britt Olenius-Steffansson, Carola Juselius, Hans Lampenius,
Ingela Lindholm, Caj-Gustav Lydman, Paula Lönnroth, Tom Wickholm och Sven Gustav
Åström.
Ersättare: Vidar Lindqvist och Carola Åström.
Sekreterare: Mikael Grönroos.
3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
Till protokolljusterare valdes Paula Lönnroth och Tom Wickholm.
4 § FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen.Kallelsen jämte
föredragningslistan bifogas protokollet. (bilaga 1/4 §).
5 JUSTERING OCH FRAMLÄGGNING AV PROTOKOLLET
Beslutsförslag:
Protokollet är klart för justering senast torsdag 12.5.2021 på församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och
hemsida 13.5 - 14.6.2021.
Beslut:
enligt förslag.
6 § ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Information och genomgång av konditionsgranskningen som gjorts på Nilsas lägergård.
Heikki Iivonen från Raksystems och fastighetschef Timo Yrjönen närvarar i samband
med detta ärende. Heikki Iivonen presenterar det som framkommit vid
konditionsgranskningen.
2. Resultat av radonmätning i Nilsas lägergård. Radonmätningen utfördes under vintern
2021. Mätresultaten visade att radonstrålningen förblev klart under tröskelvärdena.
(bilaga 1/ 6 §)
3. Kyrkoherdens beslutsförteckning. (bilaga 2/ 6 §)
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4. Personalens semesterplan 2021. (bilaga 3/ 7 §)
5. Information om församlingens samarbete med scoutverksamheten.
Beslutsförslag:
Anmälningsärendena antecknas för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
7 § SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS MILJÖPROGRAM 2022 – 2026
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 under ledning 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 ur ett miljö- och klimatperspektiv har
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.
Av församlingsrådet begärs ett utlåtande om utkastet till miljöprogrammet.
Miljöarbetsgruppens ordförande Maija-Liisa Sahlbom deltar i behandlandet av detta ärende och
presenterar miljöprogrammet för församlingsrådet.
Bilagor;
Sibbo kyrkliga samfällighets miljöprogram 2022 – 2026 (bilaga 1/ 7 §).
Miljöutredningsrapport (bilaga 2/ 7 §).
Beslutsförslag:
Församlingsrådet ger ett utlåtande om utkastet till miljöprogrammet och sänder utlåtandet
vidare till gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige för vidare behandling
och beslut.
Beslut:
Församlingsrådets ger följande utlåtande om miljöprogrammet 2022-2026:
Församlingsrådet anser att miljöprogrammet är väl genomtänkt samt ambitiöst och realistiskt
till sin omfattning.
I punkt 3. Verksamhet och ekonomi är en av målsättningarna att beakta hur miljöarbetet har
lyckats. En anställd eller frivillig ska belönas för sitt miljöarbete varje år. Församlingsrådet
önskar att man utarbetar klara regler för hur man jämför miljöarbete och olika miljögärningar.
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I punkt 4. Miljöfostran talas om naturens betydelse för församlingsmedlemmarna är
målsättningen att låta församlingsmedlemmarna bekanta sig med miljön via vandringar,
utfärder och kurser. Församlingsrådet anser att man i miljöprogrammet på ett synligt sätt borde
lyfta upp betydelsen av den typen av verksamhet för barn.
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet påverkar alla församlingsmedlemmar positivt, även barn och unga.
8 § ÄNDRING AV ANSVARIG FÖR BARNVERKSAMHETENS BEFATTNING TILL
BARN-OCH FAMILJEARBETARE.
Barn-och familjearbetets arbetsfält förändras och blir mångsidigare från år till år. Tydligt är, att
det vid sidan av och till och med i stället för, det traditionella dagklubbsarbetet tillkommit
många arbetsformer som sträcker sig från allt från besök och stöd till daghem och skolor till
eftermiddagsklubbar, läger och verksamhet som riktar sig till hela familjen. En del av
verksamheten sker under kvällar och veckoslut. Även i gudstjänstlivet har barn-och
familjearbetet en given och viktig roll. Att satsa på barn-och familjearbete är viktigt i
församlingens verksamhet då det är tydligt att ett gott barn-och familjearbete bär frukt långt in i
framtiden. Det är av stor vikt att alla församlingsbor blir hörda, kan påverka och ta del av
verksamheten- allt från de yngsta till de äldsta.
Sibbo svenska församling har ett arbetsförhållande med befattningen ansvarig för
barnverksamheten. Arbetsförhållandet ligger i kravgrupp 402.
Till ärendet bifogas en befattningsbeskrivning med förslag om att ändra befattningen ansvarig
för barnverksamheten till barn-och familjearbetare. Detta för att barn-och familjearbetare
tydligare än ansvarig för barnverksamheten, beskriver vad befattningen handlar om och
används även av bl.a. Sipoon suomalainen seurakunta. Enligt befattningsbeskrivningen ska
barn- och familjearbetarens befattning placeras i kravgrupp 501. Befattningsbeskrivningen
visar att planeringen av det egna arbetet är stort, arbetet mångsidigt, sakkunskap krävs och
arbetsbilden kräver flexibilitet gällande arbetstid. Den nya befattningen uppfyller definitionen
av arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid. Enligt KyrkTak §140 är defintionen för
tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid 1)
tjänsteinnehavare/arbetstagare som tjänstgör vid religiösa förrättningar; 2) sådana
tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete vilkas arbete på grund av verksamhetens
särdrag utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens sak att
övervaka hur den arbetade tiden är ordnad. I tjänsteinnehavarens/arbetstagarens arbete ska
också den i lagen avsedda arbetstidsautonomin uppfyllas. Arbetstidsautonomin förutsätter att
arbetstiden inte bestäms på förhand och att ingen övervakar hur den används, vilket innebär
att tjänsteinnehavaren/arbetstagaren själv kan bestämma över sin arbetstid.
Befattningsbeskrivningen för barn-och familjearbetaren i Sibbo svenska församling placeras
under punkt 2 i texten och befattningsbeskrivningen visar att arbetstidsautonomin uppfylls.
Arbetet förutsätter ett självständigt planerande och utförande samt kräver flexibiltet i
arbetstider.
Beslutsförslag: Församlingsrådet godkänner den nya befattningsbeskrivningen för barn-och
familjearbetare och besluter att höja barn-och familjearbetarens kravgrupp till 501. Ändringen
träder i kraft 1.5.2021. Barn-och familjearbetarens grundlön är enligt kravgrupp 501 + Sibbotillägg 2%. Ändringen träder i kraft 1.5.2021. Den nya befattningen uppfyller definitionen för
arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid.
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Beslut:
Enligt förslag.
Barnkonskevensanalys: Beslutet påverkar barn och unga positivt.
9 § ÖVRIGA ÄRENDEN
10 § FÖLJANDE MÖTE
Församlingsrådet samlas följande gång den 18.8.2021 kl.18.
11 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Ordförande nedkallade Herrens välsignelse och avslutade sammanträdet kl. 19.35, varvid hon
meddelade besvärsanvisning, som bifogas protokollet (bilaga 1/12 §).
Ort och tid som ovan,

Camilla Ekholm
ordförande

Mikael Grönroos
sekreterare

Justerat och godkänt:

Paula Lönnroth
protokolljusterare

Tom Wickholm
protokolljusterare
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Varit framlagd till påseende för allmänheten på församlingens anslagstavla i anslutning till
pastorsexpeditionen under tiden 13.5 - 14.6.2021, intygar,
Sibbo 15.6.2021

Camilla Ekholm
kyrkoherde
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