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60
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET OCH INLEDNINGSANDAKT
Ordförande Juha Ilonen öppnade sammanträdet och kyrkoherde Camilla Ekholm höll
inledningsandakten.
61
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
med följande tillägg: Till övriga ärenden tillsattes punkt 1, upplysandet av tallen vid
Söderkulla kyrka. Till protokolljusterare valdes Sirpa Pöllönen och Anders Backström.
62
PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE
Ordförandes förslag: Det justerade protokollet framläggs till påseende i
församlingarnas pastorskanslier under tiden 10.9.2020 – 24.9.2020.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
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63
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen och fastighetschefen
1. Förvaltningsavdelningens tjänstemannabeslut
Fastighetschefens tjänstemannabeslut 26.5.2020 – 3.9.2020 (bilaga 1 /63 §) och ekonomichefens tjänstemannabeslut 26.5.2020 – 3.9.2020 (bilaga 2 /63 §).
2. Skatteintäkterna (bilaga 3 /63 §).
3. Konkurrensutsättning av kapitalförvaltningen – placeringsarbetsgruppens möte
10.6.2020 och undertecknat diskretionärt kapitalförvaltningsavtal med Evli
(bilaga 4 /63 §)
4. Investeringarna för år 2020 – lägesuppdatering
5. Inventering av hjältegravar (bilaga 5 /63 §)
6. Kyrkostyrelsens cirkulär 18/2020 (bilaga 6 /63 §)
Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.
Beslut: Gemensamma kyrkorådet antecknade ärendena för kännedom.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn eller unga.
64
EKONOMIÖVERSIKT 31.7.2020
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Bifogat budgetjämförelse per 31.7.2020 (bilaga 1 /64 §).
Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar den i bilagan presenterade budgetjämförelsen för kännedom och konstaterar att den i detta skede inte ger anledning till åtgärder.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
65
KYRKOSKATTESATSEN ÅR 2021
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Kyrkoskattesatsen för Sibbo kyrkliga samfällighet höjdes år 2010 till 1,35 %. Efter
detta har kyrkoskattesatsen inte höjts.
Under de senaste åren har Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi visat överskott, även
om budgetarna har visat ett rejält underskott sedan år 2018. Bland annat har engångsposter och kostnadsbesparingar samt förra årets ökning av skatteintäkterna, förklarat
överskotten i boksluten. Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi visar ett underskott på
265 t€ i budgeten för i år. Kyrkliga samfälligheten väntas fortsätta visa underskott
även under de kommande åren.
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Sibbo kyrkliga samfällighet bör de kommande åren försöka uppnå kostnadsinbesparingar samt hålla investeringarna på en rimlig nivå. Förvaltningsavdelningen och församlingarna bör vara återhållsamma med att öka personalutgifterna. Den globala coronaviruspandemin kommer att påverka kyrkoskatteintäkterna samt verksamhetsintäkter
och -kostnader. För tillfället är det dock omöjligt att uppskatta hur stor inverkan kommer att bli. Storleken på inverkan beror på hur länge coronaviruspandemin fortsätter
och hur den hanteras både i Finland och i andra länder.
För tillfället bereder den finska staten en vård- och landskapsreform, vilken även kan
inverka på kyrkans finansieringsunderlag. Det kan vara att beskattningens tyngdpunkt
flyttas från kommunerna till staten, vilket även skulle påverka kyrkoskatteintäkterna.
Fastän den kyrkliga samfällighetens ekonomiplan indikerar att skatteprocenten bör höjas, föreslås ändå att skatteprocenten inte höjs år 2021. Vård- och landskapsreformen
kan föra med sig förändringar i beskattningsunderlaget de inkommande åren och för
tillfället är Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomi ännu stabil. Det är bra att följa med
utvecklingen av kostnaderna ännu några år och därefter göra en bedömning om en
möjlig förändring i skatteprocenten.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
kyrkoskattesatsen år 2021 är 1,35.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar på alla församlingsmedlemmar, även barn och unga.
66
KÖPEANBUD FÖR SÖDERKULLAS GAMLA FÖRSAMLINGSUTRYMMETS AKTIER
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Gemensamma kyrkofullmäktige befullmäktigade på sitt sammanträde 3.6.2020 (12 §)
gemensamma kyrkorådet att besluta om försäljningen av aktierna på Hälsovägen 3
med vissa villkor.
Sibbo kyrkliga samfällighet har fått ett villkorligt köpeanbud på 166 000 euro av
Rauno Asplund/hans företag (bilaga 1 /66 §). Aktierna belastas med en låneandel på
ca 112 000 euro, så därmed får samfälligheten ca 54 000 euro minus mäklararvode.
Villkoren för anbudet är att husbolaget måste acceptera en ändring i bolagsordningen
och en ändring i användningsändamålet samt att köparen får bygglov från kommunens
byggnadsinspektion. Vid sin bolagsstämma 19.8 2020 har Bostadsaktiebolaget Söderkullanport godkänt ändringen i bolagsordningen och ändringen i användningsändamålet enligt de villkor som ställts i anbudet. Bygglovsärendet är ännu öppet.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att godkänna köpeanbudet samt motbudet
(bilaga 2 /66 §) och befullmäktigar fastighetschefen och ekonomichefen att tillsammans sköta försäljningsåtgärderna och underteckna aktiernas köpebrev.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
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BKA: Beslutet inverkar på alla församlingsmedlemmar, även barn och unga.
67
RÄTT ATT TECKNA DEN KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETENS NAMN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Sibbo kyrkliga samfällighet måste ta i bruk Suomi.fi -fullmakter, dvs. fullmakter för
att sköta den kyrkliga samfällighetens ärenden, t.ex. med Keva, FPA och Skatteförvaltningen. Ansökan om Suomi.fi -fullmakter kan undertecknas av personerna som har
rätt att teckna namnet. Dokument som anger rätten att teckna namn får inte vara äldre
än 6 månader.
Enligt Kyrkolagen (KL 7:7) ”beslutar gemensamma kyrkorådet om rätten att teckna
den kyrkliga samfällighetens namn”. I Kyrkoordningen (KO 7:7) konstateras dessutom: ”Ett förvaltningsorgans expedition skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren, om inte annat är bestämt i reglemente eller instruktion.”. I
praktiken vållar det, att man vid namnteckningsrätten hänvisar till Kyrkolagen och
-ordningen, återkommande besvär och oklarhet, vilket kunde undvikas med att gemensamma kyrkorådet fattar beslut om namnteckningsrätten.
Gemensamma kyrkorådets föregående beslut om rätt att teckna namn 22.5.2019
(63 §):
Beslut: Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja rätt att teckna Sibbo kyrkliga
samfällighets namn åt Gemensamma kyrkorådets ordförande Juha Ilonen, ekonomichefen Jenna Rask-Backman från och med 1.6.2019 och fastighetschef Timo Yrjönen,
alltid två tillsammans.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet fastställer på nytt sitt 22.5.2019 gjorda beslut och
beslutar att bevilja rätt att teckna Sibbo kyrkliga samfällighets namn åt gemensamma
kyrkorådets ordförande Juha Ilonen, ekonomichefen Jenna Rask-Backman och fastighetschef Timo Yrjönen, alltid två tillsammans.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
68
PLACERINGSPLANEN - TILLÄGG
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Gemensamma kyrkorådet godkände på sitt sammanträde 5.3.2020 en ny placeringsplan för Sibbo kyrkliga samfällighet.
Som bilaga placeringsplanen (bilaga 1 /68 §), till vilken en mening föreslås på sid 5.
Tilläggsmeningen lyder: Tillfälligt kan aktiernas andel överstiga 40 procent, dock ska
man sträva till att korrigera detta inom en rimlig tidsram med beaktande av marknadsläget och placeringsportföljens totala risknivå.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att godkänna tilläggsmeningen i placeringsplanen. Andra korrigeringar har inte gjorts.
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Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
69
ÖVRIGA ÄRENDEN
69.1 Upplysandet av tallen vid Söderkulla kyrka
I Sibbo finska församlings församlingsråd har det tagits fram ett initiativ för att belysa
den gamla tallen vid Söderkulla kyrka under den mörka vinterperioden. Gemensamma
kyrkorådets medlem Kaarlo Kuntsi tog fram ärendet på sammanträdet och gemensamma kyrkorådet beslöt att skicka ärendet till beredning.
70
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /70 §.
71
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.15.

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 10.9.2020 – 24.9.2020.

Kristina Holm
byråsekreterare
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