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97
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET OCH INLEDNINGSBÖN
Ordförande Juha Ilonen öppnade sammanträdet och höll en kort inledningsbön. Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 10.12.2020 till ett inofficiellt beredande möte
via Teams. I det beredande mötet presenterades föredragningslistans punkter.
98
KONSTITUERING
Konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet, val av protokolljusterare, sammanträdets arbetsordning
Förslag: Till protokolljusterare väljs Sirpa Pöllönen och Anders Backström.
Beslut: Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Den med
kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning. Till protokolljusterare valdes Sirpa Pöllönen och Anders Backström.
99
PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE
Ordförandes förslag: Det justerade protokollet framläggs till påseende i
församlingarnas pastorskanslier under tiden 21.12.2020 – 4.1.2021.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
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100
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen och fastighetschefen
1. Förvaltningsavdelningens tjänstemannabeslut
Fastighetschefens tjänstemannabeslut 12.11.2020 – 10.12.2020 (bilaga 1 /100 §) och
ekonomichefens tjänstemannabeslut 12.11.2020 – 10.12.2020 (bilaga 2 /100 §).
2. Skatteintäkterna (bilaga 3 /100 §).
3. Avståendet från förköpsrätten för bostadshusfastigheten Kyrkokvarter RN:o 4:3 i
Östersundom by, ägd av Sibbo kyrkliga samfällighet (bilaga 4 /100 §)
4. Sammanträdesplan, våren 2021 (bilaga 5 /100 §)
5. Prestationstilläggen 2021. (bilaga 6 /100 §)
6. Finska församlingens församlingsråd: revidering av beredskapsplanen. (bilaga
7 /100 §)
Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet antecknade ärendena för kännedom.
101
BOKNING AV KREDITFÖRLUSTER
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Enligt ekonomistadgan i Sibbo kyrkliga samfällighet § 10 kan gemensamma kyrkorådet av vägande skäl avstå från att indriva en fordran.
Utestående fordringar bokas som kreditförluster för att rätta till försäljningsfordringarna omedelbart efter att inkasseringsåtgärderna konstaterats vara resultatlösa. Förteckningen över fakturor, som föreslås bokas som kreditförluster, finns bifogad (bilagan 1 /101 §). Fordringar utgör sammanlagt 2.068,50 €.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar boka fordringarna som kreditförluster enligt förteckningen. Fordringar utgör sammanlagt 2.068,50 €.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
102
UTHYRNINGSPRISLISTA FÖR 2021 FÖR SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Principerna för användning av Sibbo kyrkliga samfällighets utrymmen, allmän information om uthyrning av utrymmen samt uthyrningsprislistan anges i bilaga 1 /102 §. Det
har uppstått ett tydligt behov att uppdatera den nuvarande uthyrningsprislistan för utrymmen. Den nuvarande prislistan beaktar inte tillräckligt brett de olika uthyrningsbehoven. Syftet har varit att den nya prislistan beaktar så brett som möjligt alla användargrupper (privata personer, organisationer, samarbetsparter osv.) och att prissättningen är enhetlig för alla som hör till samma användargrupp.
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Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att godkänna principerna för användning
av Sibbo kyrkliga samfällighets utrymmen, allmän information om uthyrning av utrymmen samt uthyrningsprislistan för 2021 enligt bilaga 1 /102 §.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
103
AVSLUTANDE AV BANKKONTO
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Enligt ekonomistadgan 7 § beslutar gemensamma kyrkorådet om öppnande och avslutande av bankkonton och om dispositionsrätter. Sibbo kyrkliga samfällighet har två
extra bankkonton, vilka borde avslutas.
Det ena kontot är i Danske Bank, kontonummer FI24 8000 1100 2659 00. År 2017
började Sibbo kyrkliga samfällighet att använda Andelsbanken som sin huvudbank.
Före detta var Sibbo kyrkliga samfällighets huvudbank Danske Bank. I Danske Bank
blev dock ett bankkonto, till vilket bl.a. Kyrkostyrelsen betalade statsfinansieringen.
Till Kyrkostyrelsen har meddelats vårt nuvarande primära bankkontonummer och i
framtiden kommer statsfinansieringen att komma på det kontot och därmed kan
Danske Banks bankkonto avslutas.
Det andra konto som ska avslutas är Andelsbankens tillväxtkonto, kontonummer
FI52 5358 0661 9480 64. Tillväxtkontots ränta ändras från 1.1.2021 till noll (0 %). I
och med detta blir tillväxtkontot onödigt och det är bästa att avsluta det.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att avsluta Danske Bank FI24 8000 1100
2659 00 samt Andelsbankens tillväxtkonto FI52 5358 0661 9480 64 per 31.12.2020.
Bankkontonas tillgångar flyttas till Andelsbankens konto FI57 5358 0620 3568 96.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
104
ÄNDRING AV GRAVGÅRDSSKÖTARENS BEFATTNING TILL FÖRSAMLINGSTRÄDGÅRDSMÄSTARE – UPPDATERING AV TJÄNSTEINSTRUKTION OCH BEFATTNINGSBESKRIVNING
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen och fastighetschefen
Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte 5.3.2020 23 § behandlat ändringen av gravgårdsskötarens befattning till församlingsträdgårdsmästare. På mötet beslöts att gravgårdsskötarens befattningsbeskrivning uppdateras och att befattningens svårighetsgrad
bedöms.
Gravgårdsskötarens anställningsförhållande är en tjänst och tjänsten har en ikraftvarande tjänsteinstruktion. I bilaga 1 /104 § är förslaget till den reviderade tjänstein-
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struktionen för församlingsträdgårdsmästaren. I tjänsteinstruktionen har församlingsträdgårdsmästare -befattningen uppdaterats samt tagits bort Östersundom begravningsplats från punkt 6. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner tjänsternas instruktioner.
Församlingsträdgårdsmästarens befattningsbeskrivning har också uppdaterats (bilaga
2 /104 §). Enligt befattningsbeskrivningen ska församlingsträdgårdsmästarens befattning placeras i kravgrupp 501.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet godkänner den reviderade tjänsteinstruktionen för
församlingsträdgårdsmästaren och lämnar den till gemensamma kyrkofullmäktige för
godkännande. Ändringen träder i kraft 1.1.2021. Därtill godkänner gemensamma kyrkorådet den nya befattningsbeskrivningen för församlingsträdgårdsmästaren och beslutar att höja församlingsträdgårdsmästarens kravgrupp till 501. Församlingsträdgårdsmästarens grundlön är enligt kravgrupp 501 + Sibbo-tillägg 2 %. Ändringen träder i kraft 1.1.2021.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
105
NEDSKRIVNINGSBEHOVET AV GAMLA FÖRSAMLINGSCENTRUMET I SÖDERKULLA
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
I Kyrkostyrelsens anvisning om bokföring av anläggningstillgångar och beräkning av
avskrivningar enligt plan i ekonomiska församlingsenheter (17.6.2020) sägs följande:
I bestående aktiva inkluderas immateriella och materiella tillgångar samt långsiktiga
placeringar, som är anskaffade för att möjliggöra församlingens verksamhet. I bestående aktiva aktiveras de tillgångar som påverkar som produktionsfaktorer under flera
än en räkenskapsperiod. I församlingen är allt som oftast meningen med anskaffning
av produktionsfaktorer att producera service.
På aktiverade anskaffningsutgifter för aktier och andelar bland bestående aktiva görs
inga avskrivningar enligt plan. Om den förväntade inkomsten till exempel från aktier
som hör till bestående aktiva varaktigt är mindre än den bokförda anskaffningsutgiften, och om denna skillnad enligt god bokföringssed kan betraktas som väsentlig, skall
anskaffningsutgiften för aktierna kostnadsföras som en nedskrivning till den del som
gäller skillnaden mot den sannolika inkomsten.
Ett köpeanbud har getts för det gamla församlingscentrumet i Söderkulla och gemensamma kyrkorådet har godkänt anbudet. Troligtvis kommer det slutliga köpet att ske i
slutet av december 2020 eller början av januari 2021. Bokföringsvärdet för det gamla
församlingscentrumet i Söderkulla är 150 000 euro. Köpeanbudet är 166 000 euro,
men aktierna belastas med en låneandel på ca 110 000 euro. På grund av detta förblir
nettoförsäljningspriset ca 55 000 euro, minus mäklararvode. Eftersom försäljningspriset är lägre än tillgångens bokföringsvärde bör aktierna värderas till gängse värde i
bokföringen, dvs. i detta fall till 55 000 euro.

Gemensamma kyrkorådet 2020 12 16

Sid 4

Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att göra en 95 000 euros nedskrivning på
aktierna för det gamla församlingscentrumet i Söderkulla i bokslutet för år 2020.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
106
ÖVRIGA ÄRENDEN
106.1 Öppna företagskonto i Evli Bank
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
På föregående sammanträde gjorde gemensamma kyrkorådet ett placeringsbeslut om
fonden Evli Impact Forest Fund I. Det är ändamålsenligt att reala placeringarna hålls
skilt från det diskretionära kapitalförvaltningsavtalet och av denna orsak måste ett företagskonto öppnas i Evli, genom vilket betalningarna till skogsfonden och betalningarna från skogsfonden till samfälligheten sker.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att öppna ett företagskonto i Evli Bank.
Ekonomichef Jenna Rask-Backman beviljas fullmakt att öppna företagskontot.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
107
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /107 §.
108
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE.
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18.49.
Tid och plats som ovan
Juha Ilonen
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet är justerat och godkänt:
Sirpa Pöllönen

Anders Backström

Härmed intygas, att protokollet varit till påseende 21.12.2020 – 4.1.2021.

Kristina Holm
byråsekreterare
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