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Ärendelista/ Innehållsförteckning: 

 

§ 62 Föregående mötesprotokoll 

 

§ 63 Ekonomisk rapport (jan – september 2018) 

 

§ 64 Verksamhetsrapport 

 

§ 65 Inkomna ansökningar till diakoni alt. präst med diakonal inriktning 

 
§ 66 Delegationsordning att gälla fr.o.m. 2019-09-01 

 

§ 67 Budgetförrutsättningar 2020 

 

§ 68 Taxor för utförda tjänster inom begravningsverksamheten. 

 

 

§ 69   Inkommen offert för underhållsarbeten och förbättringar av Övertorneå orgel. 

 

§ 70 Mottagandet av ny kyrkoherde - Kungörelse 

 

§ 71  Kollekter 

 

§ 72 Rapport från pågående arbeten. 

 

§ 73 Övriga frågor 
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KR § 60 

 

Inledning – öppnande 

 

Kyrkoherde Heli Pruikkonen  inleder med psalm och bön. 

Kyrkorådet ordförande Roland Hedlund hälsar alla välkomna riktar ett speciellt 

välkomnande till Övertorneå församlings nya kyrkoherde Heli Pruikkonen och 

lyckönskar henne i sitt arbete inom församlingen. 

Uppropet över närvarande ledamöter sker efter fastställd lista varefter ordföranden 

förklarar sammanträdet öppnat. 
 

 

 

KR § 61 

 

Val av protokollsjusterare samt fastställande av ärendelista 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att     utses Stig Lampinen att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 att    fastställa ärendelistan 

 

 

KR § 62 
 

Föregående mötesprotokoll 

 

Kyrkorådet beslutar 

att föregående mötesprotokoll läggs med beaktan till handlingarna.  

Ärendebeskrivning: 

1. Tillsättning av tjänster : 

Birgitta Pirhonen har förordnats som vikarie för Stefan Aro (1 aug 2019 - 31 jan 2020 ) 

Irina Skirpo har förordnats som kantor fr.o.m. den 1 september 2019 

2. Tjänsten som Diakon alt. Präst med diakonal inriktning är utannonserad i Kyrkans 

tidning. 

3. Driftsbidrag är utbetald till Juoksengi kyrka 

4. Monika Simus påtalan om att informationsskyltarna till Övertorneå kyrkas skulpturer 

bör få ett mer estetiskt tilltalande utförande kommer att behandlas i budgetberedningen. 
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KR § 63 

Ekonomisk rapport 

 

KR beslutar   

att verksamheten gör en ekonomisk analys med  rapporten som underlag samt att i 

övrigt lägga rapporten med beaktan till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning: 

En utförlig rapport upprättad av Tuulikki Norén på servicebyrån har bifogats kallelsen. 

Ekonomirapporten är upprättad med ett annat utförande som bedömer väsentlighet och 

riskområden inom verksamhetens ekonomiska ramar. 

I rapporten konstatera att intäkterna ligger på 60,1% av beräknade 58,1%. Den totala 

kostnadsramen ligger under den beräknade, skillnaden ligger på 4,6%.  som delvis 

förklaras med felaktigt konterade löner. 

 

KR § 64 

Verksamhetsrapport – sommaren 2019 

Kyrkorådet beslutar  

att   lägga rapporten  till handlingarna med ett stort tack till Stefan Aro. 

 

Ärendebakgrund: 

1. En verksamhetsrapport för sommaren verksamhet är inlämnad av vik.kh Stefan Aro. 

Rapporten tar upp den stora omfattningen av byagudstjänster och marknadsgudstjänster 

som församlingen firat. Stefan betonar att  dessa gudstjänstformer kan ses som en 

etablerad del i gudstjänstlivet då de har varit återkommande under en längre tidsperiod. 

Antalet utförda dop kvarstår å en hög nivå – antalet dop är fler än antalet födda inom 

församlingen. Församlingen har även genomfört ett antal dop och vigslar i Särkilax 

kyrka. 

Då personalstyrkan varit reducerad under sommarhalvåret finns områden som 

musikcaféer, sommarkör, uppsökande verksamhet bland asylsökanden och det 

flerspråkiga sommarlägret på Seskarö inte bedrivits som under de gångna åren. 

Kyrkogårdarnas skötsel och guideverksamheten har uppskattats av församlingsbor och 

besökare. 
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KR§ 65 

Inkomna ansökningar till tjänsten som diakon alt. Präst med diakonal inriktning. 

Kyrkorådet beslutar  

att  uppdra kyrkoherden Heli Pruikkonen att presentera ett förslag till en hållbar 

organisation då det gäller den framtida bemanningen i församlingen. 

att  kyrkorådet senarelägger tillsättnigen av den utlysta tjänsten och att den inlämnade 

ansökan kvarstår som sökande till tjänsten.  

 

Stig Lampinen  m.fl. yrkar att församlingen gör en genomgripande analys av den 

framtida organisationen där kyrkoherden uppdras att till kyrkorådet, inom en tid av tre 

månader, presentera ett förslag till bemanningsplan för de närmaste åren.  

Bemanningsplanen bör ta stor hänsyn till den ekonomiska verklighet som församlingen 

befinner sig i. Församlingen bör senarelägga tillsättningen av den utlysta tjänsten och 

ge den nytillträdda kyrkoherden möjlighet medverka i utformningen av en hållbar 

församlingsorganisation  under en längre tidsperiod. 

Ärendebakgrund: 

Ovanstående tjänst har varit utlyst i Kyrkans tidning med tidpunkten 1 september som 

sista ansökningsdag. Till tjänsten som präst med diakonal inriktning har en ansökan 

inlämnats och diarieförts. En intresseanmälan har inlämnats efter ansökningstidens 

utgång.  
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KR§ 66 

Delegationsordning fr.o.m. 1 sep. 2019 

Kyrkorådet beslutar  

 

att  attesträtten för de olika verksamhetsområdena där Simo Rundgren har haft         

attesträtten överförs till Heli Pruikkonen. 

att  till Heli Pruikkonen delegera beslutsattesten på kontonivå fr.o.m. den 1  oktober   

2019.  

 

Kr. ordf. föredrar ärendet. 

 

Ärendebakgrund: 

 

Då församlingen fått en ny kyrkoherde har kyrkorådet uppgiften att anpassa 

delegationsordningen så den överensstämmer med den nya bemanningen. 

Serviceenheten har framfört önskemål om att beslutsattesten gällande inkomna fakturor 

attesteras av kr.ordf. under september månad. Då det gäller delegationsordningens 

allmänna ärenden, ekonomisk förvaltning, personalärenden, ärenden rörande fastigheter 

och ärenden rörande kyrkogårdar är delegationen överförd till de olika befattningarna 

vilket innebär att förändringar ej behöver göras. Gällande mottagningsattestanter för de 

olika verksamheterna är attesträtten personlig och behöver justeras så den 

överensstämmer med de olika befattningarnas innehavare. 

Beslutsattestant och kontrollattestant på kontonivå bör enligt servicebyrån vara 

kyrkorådets ordf. och Göta Persson under september månad och överförs den 1 oktober 

2019 till Kyrkoherden Heli Pruikkonen. Göta Persson kvarstår som tidigare med 

kontroll attesträtt upp till 22 500 kr. 
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KR § 67 

Budgetförutsättningar för verksamhetsår 2020 

Kyrkorådet beslut 

att  uppdra budgetberedningen att upprätta ett förslag till budget för verksamhetsåret 

2019. Samt att ha ett sammanträde med hela personalgruppen för att säkerställa 

personalens möjlighet att framföra sina åsikter innan det slutliga förslaget 

behandlas i kyrkorådet.  

att  budgetberedningen upprättar ett förslag som bygger på en budget i balans för  

verksamhetsåret 2020. 

att  budgetberedningen upprättar kostnadsunderlag för begravningsverksamheten 

Ärendebeskrivning: 

Ordf. föredarar ärendet med de av Tuulikki Norén upprättade förutsättningar för budget 

år 2020 och budgetplan för 2021 - 2022.  

Då det gäller begravningsverksamheten har budgetberedningen uppdraget att upprätta 

ett förslag till kostnadsunderlag som servicebyrån registrerar senas den 31 oktober. 
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KR § 68 

Debitering av kostnader vid utförandet av tjänster inom begravning- 

verksamheten samt fakturaanspråk från PRB Provning och registeringsbyrå. 

Kyrkorådet beslutar  

att  till kyrkofullmäktiges novembersammanträde inlämna ett förslag, för fastställan, 

om nya taxor för tjänster inom begravningsverksamheten som ej ingår i 

begravningsavgiften. (Bilaga 1) 

att  uppdra ordf. att fortsätta arbetet med fakturaanspråket från PRB i Norr AB. 

Ärendebeskrivning: 

Kyrkofullmäktige har i beslut 2010-03-25, ( Kf § 23) fastställt en taxa för utförda 

tjänster inom begravnings verksamheten.  De service tjänster som utförs idag  är 

montering av gravvård och tvättning av gravvård. Vid vissa tillfällen kan även andra 

typer av tjänster utföras.  Då begravningsverksamheten utför tjänster till privatpersoner 

som ej ingår i begravningsavgiften bör dessa tjänster avgiftsbeläggas så att det inte blir 

frågan om subventionerade priser. Avgiften bör täcka de faktiska kostnader 

verksamheten haft.  

Förste vaktmästare Olof Niemi har inlämnat ett förslag till nya taxor för service 

tjänster som ej ingår i begravningsavgiften. 

Fakturaanspråk från PRB Provning & Registreringsbyrån i Norr AB. En faktura daterad 

2012.07,27 har översänts till församlingen med ett kravbelopp på 99.081  Församlingen 

har tillsänt avsändaren ett rekommenderat brev där fakturan bestrids med motiveringen 

att semester perioden pågår och att vi behöver tid för utredning av en sådan gammal 

faktura. 
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KR § 69 

Inkommen offert för underhållsinsats för Övertorneå kyrkorgel. 

Kyrkorådet beslutar 

att     uppdra budgetberedningen att behandla frågan och lämna ett förlag till      

finansiering inom beräknade budgetramar för 2020. 

 

Ärendebakgrund: 

Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad har inkommit med en offert för följande 

underhållsinsatsers med syfte att skydda orgeln och att hålla den i god kondition. 

1. Säkerställa stiften i klaviaturen så de ej lossnar och håller sig i rätt läge 

2. Tillverkning av list under klaviaturen som gör att man kan lyfta befintlig 

mekanik utifrån. 

3. Befintliga pappersskyltar ersätts med handpräglade läderskyltar, (redan beställda 

av kyrkomusiken) 

4. Ersätta befintliga sekundära skruvar med träplugg. 

 

KR § 70 

Mottagandet av ny kyrkoherde 

Kyrkorådet beslutar 

att     till mottagningen inbjuda företrädare för grannförsamlingarna på båda sidorna om 

gränsen. (Pajala, finska Pello, Överkalix, finska Ylitornio, Haparanda, Kalix samt 

Kimo Sulila Råneå församling) 

Ärendebeskrivning: 

Biskop Åsa Nyström har tillsänt församlingen en kungörelse vid mottagandet av 

kyrkoherde Heli Pruikkonen. Kyrkorådet kommer att anordna en bjudning på 

församlingshemmet efter gudstjänsten. 

Kontraktsprosten har varit i kontakt med ordf. och kyrkoherde Heli Pruikkonen ang. 

tidpunkt för mottagandet i Övertorneå kyrka. Tidpunkten  är  fastställ till den 13 

oktober 2019. Församlingen har möjligheten att bjuda in gäster till denna högtids 

ceremoni.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 2019-09-05 
Kyrkorådet 

 

    

 

 

 

 

KR § 71 

Kollekter  

 

Kyrkorådet beslutar  

  

att     kollekterna upptas enligt nedan  

 

 

  

 6 oktober  16 sönd.e. trefaldighet    -   Seskarö lägergård 

 

27 oktober 19 sönd.e. trefaldighet    - Seskarö lägergård 

 

 

Ärendebeskrivning: 

 

Kollektvädjan har inkommit från  Frälsningsarmén (Vi bryter ensamhetens tystnad) 

 

KR§ 72 

Rapporter: 

 

Kyrkorådet beslutar 

att   

 

Ärendebeskrivning: 

1. Fasadrenoveringen i Svansteins kyrka – anbud har inhämtats och kostnaden håller 

sin inom budgeterade ramar. 

2. Jordfickorna- Övertorneå kyrkogård. Anbud har inhämtats men håller sig inte 

inom budgeterad ram. Fastighetssamordnaren har förhandlat med utföraren och 

kommit ner till lägre kostnader för församlingen. Dock räcker ej budgeterade 

medel för detta projekt. Tilläggsanslag är en nödvändighet för att genomföra 

projektet. 

3. Målning av klockstapel dörrar och luckor. Konservator Erik Lindberg har påbörjat 

projektet och kommer att slutföra det under 2020. 

4. Dokumentation av bibliska målningar. Uppgiften är genomförd och 

dokumentationen tillsammans med en genomförandeplan är översänd till 

församlingen, stiftet och muséet. 
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KR § 73 

Övriga frågor. 

 

1. Vega Kihlström frågar varför den uttjänta släpvagnen ej varit utannonserad. 

 

2. Vega Kihlström ställer frågan hur processen med gåvan till Särkilax kyrka 

fortskrider. 

 

Ordf. svarar: 

1. Osäkerhet har rått hur och var annonsen ska offentliggöras då släpvagnen har 

ett litet ekonomiskt värde och att annonskostnaden troligtvis skulle överträffa 

värdet på släpvagnen. En liten annonsrad kommer att införas i Ötå.Nytt i 

samband med församlingens återkommande annonser. 

2. Samtal har förts med Utb. Nord som i nuläget endast kan göra kopian i 

aluminium. Vilket Särkilax kyrka inte är positivt inställda till utan vill ha kopia 

utförd i trä. Arbetet fortsätter för att nå målet. 

 

  

KR § 74 

 

Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar ledamöterna och kyrkoherden för ett givande 

sammanträde och förklarar därmed mötet avslutad. 

 

 

 
 


