
                                                          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL          

                                     Datum     2019-03-22  

Kyrkorådet                

 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

Plats och tid:  Församlingsgården, Övertorneå 

  Fredagen den 22  mars, 2019, kl 14.00 – 16.00 

 

Beslutande:  Roland Hedlund (s)  ordf. 

  Monika Simu (c)  v.ordf. 

Vega Kihlström (s) sekreterare 

  Kurt Lampinen (s) 

  Stig Lampinen (t) 

  Bengt Ersson (t)  

  Ove Kohkoinen (t)  

  Bror Noppa (c) tjänstgörande ersättare 

    

  Håkan Ögren,  vice pastor 

   

 

Övriga:   

   

   

 

    

Utses att justera:  

     

Justeringens tid och plats: 2019- 03-26   Övertorneå Församlingsexp: §§ 13 - 29 §  

 

Underskrifter:  

 

Sekreterare  ….………………………. 

  Vega Kihlström 

 

Ordförande:                …………………………. 

  Roland Hedlund 

 

Justerare:  …………………………. 

  Stig Lampinen 

 
 

 

BEVIS 
  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ:  Övertorneå Församling, Kyrkorådet 

 

Sammanträdesdatum: 2019-03-22 

 

Datum för anslags uppsättande: 2019-03-26     

Datum för anslags nedtagande: 2019-04-17 

 

Förvaringsplats för  

protokoll:   Övertorneå församlings kyrkoarkiv 

 

Underskrift:  ………………………………………….. 

 Förv.ass Göta Persson 
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Ärendelista/ Innehållsförteckning 

 

 

 

§ 15 Föregående mötesprotokoll 

 

§ 16 Budgetuppföljning (jan – feb)  

  

§ 17 Inkomna ansökningar  

  

§ 18 Personalärenden  

 

§ 20 Feriearbetande ungdomar 

 

§ 21 Klockstapelmålningarna – förskottera kostnaderna  

 

§ 23 Riktlinjer utveklings- och lönesamtal  

 

§ 24 Avyttring släpvagn med körförbud 

 

§ 25 Brand- och skyddsrond 

 

§ 26 kyrkorådets verksamhetsberättelse 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR § 13 
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Inledning – öppnande 

 

Komminister Håkan Ögren  inleder med psalm och bön.  

Ordförande Roland Hedlund hälsar alla välkomna. Uppropet över närvarande 

ledamöten sker efter fastställd lista varefter ordföranden förklarar sammanträdet 

öppnat.  

 ________________ 

 

KR § 14 

 

Val av protokollsjusterare samt fastställande av ärendelista 

 

 Kyrkorådet beslutar 

 

att  utses Stig Lampinen  att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

________________ 

 

KR § 15 

  

Föregående mötesprotokoll 

 

Kyrkorådet beslutar 

att  föregående mötesprotokoll läggs med beaktan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning: 

1. Församlingen är ännu inte ansluten till den centrala växeln, personalgruppen ska 

informeras om ändringen och lämna sina synpunkter. 

 

2. Lotten Tjäder har tillträtt vikaratsanställningen som diakon i församlingen. 

 

 

3. AU har inte behandlat nyrekryteringen av förvaltningsass. och vaktmästare, detta 

på grund av att förutsättningarna ändrats och behov av nyrekrytering skjuts på 

framtiden. 

 

4. AU har haft en sammankomst där kyrkorådets verksamhetsberättelse 

behandlades. Vidare har församlingen fått information om markändringar 

gällande den östra ingången till kyrkan. Markområdet ägs av kommunen som 

avser göra vissa ändringar med målsättning att uppfarten blir säker och ev.  

skaderisker elimineras. Årsredovisningen är ännu inte upprättad men kommer att 

redovisas i april månad.    

   ___________________________     

KR § 16 

 

Budgetuppföljning (jan – feb 201) 
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Kyrkorådet beslutar 

att   med beaktan lägga budgetuppföljningen till handlingarna 

                      

 Ärendebeskrivning: 

 

 Riktpunkten för jan- feb månad är fastställd till 16,6 %. 

Budgeten kan bedömmas vara i balans. Avvikelser finns då det gäller 

barnverksamhet 0-12 år (18,2%) och strategisk styrning (28,8%) denna avvikelse 

beror på den utbildningsdag som är genomförd inom området arbetsrätt och avtal. 

Begravningsverksamheten visar ett underskott inom konto 8600 som uppkommit på 

grund av bil underhåll inom begravningsverksamheten. (33.000:-) 

Inklusive avskrivningar uppvisar församlingsverksamheten ett plus resultat på 

156.000:-  och begravningsverksamheten ett plus resultat på 43.000 :- 

 

_____________________ 

 

 

 

KR § 17 

 

Inlämnade ansökningar till kyrkoherdetjänsten. 

 

att       lägga informationen till handlingarna. 

 

att       utse Vega Kihlström, Stig Lampinen, Monika Simu och Roland Hedlund till   

rekryteringsgruppen för kyrkoherdetillsättningen. 

 

Ärendebeskrivning: 

Församlingen har utannonserat kyrkoherdetjänsten i Kyrkans tidning. Antalet 

sökande till tjänsten som kyrkoherde är tre personer.  

Ansökningsunderlaget har skickats till Domkapitlet för behörighetsprövning, beslut 

tas i Domkapitlet den 14 april. 

KR § 17 forts.. 

 

De sökande kommer att kallas till intervjuer som  rekryteringsgruppen  kallar till. 

Kyrkorådet har inget beslut ang. rekryteringsgrupp varför denna grupp fastställs och  

protokollförs i dagens sammanträde 

Samråd med stiftet kommer att hållas gällande intervjuernas upplägg. 

 

__________________ 

 

 

Kr § 18 
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Personalärenden 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att     paragrafen behandlas i nästkommande sammanträde. 

 

_____________________ 

 

 

KR § 19 

 

Framtida organisation av vaktmästeriorganisationen. 

 

Kyrkorådet beslutar 

  

att     uppdra ordf. att initiera en övergång från veckoarbetstid till årsarbetstid för      

begravningsverksamhetens vaktmästare. Med målsättning att under 2019 

teckna ett lokalt kollektivavtal gällande arbetstiderna inom 

begravningsverksamheten. 

 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vaktmästeri organisationen har inte varit föremål för en grundlig översyn under de 

senaste åren. Församlingen har målsättningen att bibehålla dagens personalresurs för 

denna verksamhet. Dock ser vi att behovet under den snöfria perioden är betydligt 

större varför en omdisponering av arbetstiden kan vara en gångbar väg för att nyttja 

den samlade resursen på ett effektivt sätt. Säsongsanställningar inom kyrkogårds-

verksamheten kommer att ske fortsättningsvis. En övergång till årsarbetstid kommer 

inte att täcka behovet under barmarksperioden.  

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR §  20 

 

Feriearbetande ungdomar 

 

Kyrkorådet beslutar  
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att     uppdra kyrkoherden att utannonsera feriearbetena i Ötå- nytt.  

att   fastställa antal feriearbetande ungdomar till  6 ungdomar som guider. 

att     förste vaktmästaren, i  samråd med kyrkoherden, utarbetar en bemanningsplan  

för barmarkstiden där även behovet  av feriearbetande ungdomar som 

kyrkogårdsarbetare redovisas. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Församlingen har under en lång tid av år haft feriearbetande ungdomar som guider 

och kyrkogårdsarbetare. Intresset för dessa uppgifter har funnits bland ungdomarna.  

Ungdomarna har tidigare hänvisats av kommunen med påföljden att de 

åldersgrupper församlingen sökt inte blivit tillgodosedda. Ungdomarna bör komma 

från klasserna åk 8 – 9 och första året på gymnasiet. 

________________________ 

 

 

 

KR § 21 

 

Klockstapelmålningarna 

 

Kyrkorådet beslutar 

  

att     förskottera hela kostnaden för klockstapel underhållet gällande de bibliska     

målningarna och ommålning av portar och luckor enligt inlämnade offerter. 

 

Ärendebeskrivning: 

 

Tidigare beslut finns för att genomföra en restaurering av målningarna på 

klockstapeln samt att luckor och portar målas om. 

Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvariskt bidrag har inlämnats till 

stiftet och Länsstyrelsen har medgett ett sk. Igångsättningstillstånd. 

Kostnaderna för portar och luckor är 280.000:- och första steget av målningarna som 

innebär en dokumentation av dessa är enligt offerten fastställd till 71.000:-. Till 

dessa kostnader tillkommer kontrollantens arvode vilket är ett krav för 

genomförandet från stiftet och Länsstyrelsen.  
 

________________________ 

 

KR § 22 
 

Kollekter 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att    kollekterna upptas enligt nedan 
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19 april Långfredagen  Församlingens vuxenverksamhet  

21 april Påskdagen  Seskarö lägergård  

28 april 2  sönd. I påsktiden Kvinnojouren i Övertorneå 

5   maj 3 sönd. I påsktiden Ungdomsverksamheten i församlingen  

26 maj Bönsöndagen  Juoksengi kyrka 

_________________________ 

 

KR § 23 

 

Förslag till riktlinjer för lönesamtal och utvecklingssamtal 
 

Kyrkorådet beslutar  

 

att    informera de fackliga organisationerna enl. §19  medbestämmandelagen. 

 

att    vid nästkommande kyrkorådsmöte fastställa riktlinjerna.  

 

Ärendebakgrund: 

Vid löne- och utvecklingssamtal bör den anställde ha möjlighet att förbereda sig för 

de olika samtalen. Detta underlättas om den anställde har en klar bild av vilka frågor 

som kommer att behandlas. Dokumenten har inte den vikten att  de ska bli föremål  

för en förhandling, dock ska arbetstagarorganisationerna och personalen bli 

informerade. 

_____________________________ 

 

 

KR§ 24 

 

Avyttrande av släpvagn förlagd med körförbud. 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att  det aktuella släpet utannonseras på Blocket med information och bild på släpet. 

 

Den avställda bårbilen som placerats på Skogskyrkogården blev föremål för en 

diskussion. Önskemål om en snar bortförsel av detta fordon framfördes då 

kyrkogårdarna inom församlingen inte ska fungera som en depå för avställda fordon. 

 

KR § 24 forts.. 

 

Ärendebakgrund: 

 

Begravningsverksamheten innehar en släpvagn som förlagts med körförbud. 

Kostnaderna för renovering av släpet överstiger släpets värde. Förste vaktmästare 

Olof Niemi har meddelat om önskemål att avyttra detta släp då det inte är aktuellt för 

renovering, begravningsverksamheten har en fungerande släpvagn för verksamheten. 
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_____________ 

 

KR§ 25 

 

Genomförandet av skydds- och brandsynskontroll 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning: 

 

Arbetsgivaren har ansvar över arbetsmiljön och brandskyddet inom verksamheten. 

En skydds- och brandrond kommer att genomföras den 2 april 2019.  Deltagande blir 

regionala skyddsombudet, brandmästaren, förste vaktmästaren och kyrkorådets 

ordförande.  

 

____________ 

 

 

KR § 26 

 

Kyrkorådets verksamhetsberättelse 2018 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att     vid  nästkommande kyrkorådsmöte fastställa kyrkorådets  

verksamhetsberättelsen. 

 

Ärendebakgrund: 

 

Kyrkorådet, liksom verksamheten, har att inlämna en verksamhetsberättelse till 

fullmäktige. Verksamhetsberättelsen ska innehålla beslut av betydelse för 

församlingen. Till verksamhetsberättelsen tillkommer årsredovisningen som utförs 

av servicebyrån i Luleå där också församlingens verksamhet redovisas.  

__________________________ 

 

 

 

KR § 27 

 

Rapporter 

 

att  lägga rapporterna till handlingarna 
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Ordf. rapporterar om följande  

 

1. Start datum för dokumentationen av klockstapelmålningarna 

blir den 3 juni 2019. Ett möte kommer att genomföras i 

anslutning till dokumentationen, 

 

2. Ritningarna till klockstapel renoveringen har ändrats så de 

överensstämmer med Länsstyrelsens önskemål om den nya 

konstruktionen med luftspalt. 

 

3. Digitalisering av felanmälningar. Kurs Haparanda den 4 april 

2019. 

 

4. Jordfickorna i anslutning till Ötå kyrkogård.  

 

Bengt Ersson presenterar ett första förslag på ritningar till 

projektet.  En preliminär uppgörelse gällande markområdet med  

kommunen finns, med inriktning på ett nyttjandeavtal av det 

aktuella markområdet för jordfickorna. 

 

_________________________ 

 

 

 

KR§ 28 

 

Övriga frågor 

 

Bengt Ersson ställer frågan hur församlingen ställer sig till kommunens planer på att  

göra vissa markarbeten gällande den östra infarten till kyrkogården. 

 

Frågan diskuterades under rapporter. Kommunen är den laglige ägaren till 

markområdet utanför kyrkogården. Församlingen är positivt inställda till en 

förändring av uppfarten så den uppfyller säkerhetskraven. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

KR §  29 

 

Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar ledamöterna och kyrkoherden för ett givande sammanträde och 

förklarar därmed mötet avslutad. 
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____________________ 

 

 

 

 

 

 


