SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

PROTOKOLL III / 2020

Sammanträde för gemensamma kyrkofullmäktige i Sibbo kyrkliga samfällighet på Sibbo kyrkas framgård onsdagen 16.12.2020 kl. 18.30 – 18.37.
25
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET
Ordförande Magnus Engblom öppnade sammanträdet. Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde 2.12.2020 till ett inofficiellt beredande möte via Teams. I det beredande mötet presenterades föredragningslistans punkter.
26
KONSTITUERING
Namnupprop, lagenlighet och beslutsförhet, protokolljusterare, godkännande av föredragningslista
Förslag: Till protokolljusterare väljs Sirpa Pöllönen och Anders Backström.
Läsnä/Närvarande
Varsinainen jäsen - ordinarie medlem
AALTONEN Leila
X ALATERÄ Tuomas
ANDELIN Senja
X HAAPANIEMI Rauno
X KAHRI Lilli
X KUNTSI Kaarlo
X LEHTONEN Harri
MALINIEMI Hannu
X MATTILA Marketta
X NISSINEN Riitta
NYSTEN Svante
X OJALA Tarmo
PIRCKLEN Anne
X SAHLBOM Maija-Liisa
SINKKONEN Tiina
X SIVULA Jari-Antero
VAUHKONEN Aki
VIRTANEN Kauko
X WEDERHORN Helena

X

X

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Läsnä/Närvarande
Varsinainen jäsen - ordinarie medlem
BACKSTRÖM Anders
ENGBLOM Magnus
JUSELIUS Carola
LAMPENIUS Hans
LINDHOLM Ingela
LINDQVIST Vidar
LYDMAN Caj-Gustav
LÖNNROTH Paula
OLENIUS-STEFFANSSON Ann-Britt
WICKHOLM Ingeborg
WICKHOLM Tom
ÅSTRÖM Sven Gustav

Varajäsenet - Suppleanter
PÖLLÖNEN Sirpa
WESTERBACK Senja
HELIN Martina
LINDQVIST Barbro
ÅSTRÖM Carola

Beslut: Efter namnupprop konstaterades sammanträdet lagenligt sammankallat och
beslutfört. Av kyrkofullmäktiges 31 ledamöter var 22 ordinarie medlemmar närvarande. Till protokolljusterare valdes Paula Lönnroth och Anders Backström. Den med
kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning.
Kallelsen och föredragningslistan finns som bilagor till protokollet.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Sammanträdesplan, våren 2021, bilaga 1 /27 §
2. Gemensamma kyrkorådets beslut att förnya Kyrkans miljödiplom, bilaga 2 /27 §
Förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar ärendena till kännedom.
Beslut: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade ärendena för kännedom.
28
UPPDATERING AV AVSKRIVNINGSPLANEN OCH AVSKRIVNINGSTIDER
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Gemensamma kyrkorådet 11.11.2020, 88 §:
Gemensamma kyrkofullmäktige har på sitt sammanträde 11.12.2012 godkänt den nuvarande avskrivningsplanen. Kyrkostyrelsen har gett ut nya uppdaterade anvisningar
till församlingarna under hösten 2020. Som bilaga 1 /88 § Bokföring av anläggningstillgångar och beräkning av avskrivningar enligt plan i ekonomiska församlingsenheter. Enligt den nya anvisningen är avskrivningstiderna väsentligt kortare än tidigare. I anvisningen har man gett en rekommendation om de planenliga avskrivningstiderna, vilken är riktgivande, men inte absolut. I bilaga 2 /88 § är ett förändringsförslag till den nuvarande avskrivningsplanen och i bilaga 3 /88 § den nuvarande avskrivningsplanen. Den nya avskrivningsplanen är inte i alla avseenden förenlig med
Kyrkostyrelsens rekommendation, eftersom det har uppskattats att förmågan att producera tjänster är för vissa tillgångar längre än de rekommenderade avskrivningstiderna. Hur livslängden för tillgångar (förmågan att producera tjänster) som hör till
bestående aktiva fastställs beror på de individuella omständigheterna i den kyrkliga
samfälligheten. Den ekonomiska livslängden ska fastställas med iakttagande av försiktighetsprincipen.
Tillgångarna i de bestående aktiva har granskats och i bestående aktiva finns sammanlagt 25 tillgångar, vars avskrivningstid förändras i och med den nya avskrivningsplanen. 22 tillgångar avskrivs i sin helhet under år 2020 med engångsavskrivningar
och för tre tillgångars del blir det ännu avskrivningstid kvar efter förändringen och
deras oavskrivna anskaffningsutgift avskrivs med linjära avskrivningar under den
återstående avskrivningstiden. Engångsavskrivningarna på de tillgångar som avskrivs
i helhet är vara sammanlagt 303 t€. På årsnivå minskar avskrivningarna ca 35 t€ i
och med den här förändringen. I bilaga 4 /88 § finns ett sammandrag på de tillgångar
som berörs av denna förändring.
Bilagor:
1 /28 § Kyrkostyrelsens anvisning: Bokföring av anläggningstillgångar och beräkning
av avskrivningar enligt plan i ekonomiska församlingsenheter.
2 /28 § förändringsförslag till den nuvarande avskrivningsplanen
3 /28 § nuvarande avskrivningsplan
4 /28 § sammandrag av engångsavskrivningar per 31.12.2020 och förslag om
de nya avskrivningstiderna för tillgångarna
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Gemensamma kyrkorådets förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner avskrivningsplanen enligt bilaga 2 /28 §. Därtill
godkänner gemensamma kyrkofullmäktige enligt bilaga 4 /28 § förslaget om engångsavskrivningar per 31.12.2020 och de nya avskrivningstiderna för de tre tillgångarna i
förslaget.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
29
KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETENS OCH GRAVVÅRDSFONDENS BUDGET FÖR
ÅR 2021
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Gemensamma kyrkorådet 11.11.2020, 88 §:
Bifogad som bilaga 1/89 § framställningen av kyrkliga samfällighetens verksamhetsoch finansieringsplan för åren 2021 - 2023 och budgetförslaget för år 2021. I framställningen ingår även gravvårdfondens budget samt församlingarnas budgetandelar,
vilka för sin del godkänts av församlingarnas församlingsråd.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet behandlar budgeten för år 2021 och överlämnar
den till gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande. Ekonomichefen befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar till bilagan.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar på alla församlingsmedlemmar, även barn och unga.
Bilaga:
1 /29 § Sibbo kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan för åren
2021 - 2023 och budget för år 2021.
Gemensamma kyrkorådet: Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den presenterade verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2021 - 2023 samt budgeten för år 2021
enligt bilaga 1/ 29 §.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
30
BEGRAVNINGSVÄSENDETS AVGIFTER 2021
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Bifogat begravningsväsendets avgifter (bilaga 1 /30 §) och gravvårdsavgifter (bilaga
2 /30 §) för år 2021. Till priserna för gravinlösen och begravningar gjordes en nivåhöjning år 2017. År 2021 föreslås ingen höjning i priserna för gravinlösen, men det har
gjorts en liten nivåhöjning på begravningskostnaderna (ca 5 %). Gravvårdsavgifter innehåller en årlig höjning som är i genomsnitt 2 %. I alla vårdpriser tillämpas följande
relationstal: 1 plats = 67 % av 2 platser, 2 platser = 75 % av 3 platser och 4 platser = 3
platser.
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Gemensamma kyrkorådet: Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer de föreslagna
avgifterna för gravinlösen för år 2021 och antecknar övriga begravningsväsendets
avgifter för kännedom.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
31
FULLMÄKTIGEINITIATIV: INTERNA KONTROLLEN I SIBBO KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHET
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Gemensamma kyrkofullmäktiges medlem Maija-Liisa Sahlbom inlämnade följande
fullmäktigeinitiativ vid gemensamma kyrkofullmäktiges föregående sammanträde:
”Jag föreslår att man vid gemensamma kyrkofullmäktiges följande sammanträde presenterar hur den interna kontrollen är organiserad i Sibbo kyrkliga samfällighet”.
I årets budget har ett av ekonomiförvaltning -uppgiftsområdets mål för 2020 varit att
uppgöra en anvisning för intern kontroll. Anvisningen för intern kontroll och riskhantering har beretts under året, men pga. det exceptionella året samt förvaltningsavdelningens utmanande arbetsmängd, har anvisningen inte ännu hunnit översättas till
svenska och därav har den inte heller behandlats i alla organ. Anvisningen hämtas till
gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande, då anvisningen är färdig och den har
behandlats i samarbetskommittén och gemensamma kyrkorådet.
I bilaga 1 /31 § presenteras den interna kontrollen i Sibbo kyrkliga samfällighet i korthet.
Förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar ärendet för kännedom och konstaterar att initiativet har behandlats färdigt.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
32
ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden.
33
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /23 §.
34
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förslag: Det justerade protokollet på finska och svenska framläggs till påseende på
vardera församlingens pastorsexpedition under tiden 21.12.2020 – 18.1.2021.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18.37.
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Tid och plats som ovan
Magnus Engblom
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet granskat och godkänt

Paula Lönnroth

Anders Backström

Intygas, att det justerade protokollet på finska och svenska anslagits till påseende på
vardera församlingarnas pastorskanslier under tiden 21.12.2020 – 18.1.2021.

Sibbo
Kristina Holm
byråsekreterare
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