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Ärendelista/ Innehållsförteckning: 

§ 3              Föregående mötesprotokoll 

 

§ 4 Tillsättning av kyrk/kyrkogårdsvaktmästare  

 

§ 5 Budgetuppföljning jan-dec 2019  

 

§ 6 Tecknandet av arrendeavtal begravningsverksamheten, Svanstein 

 

§ 7  Tjänstledighetsansökan komminister Stefan Aro 

 

§ 8 Utbildningsdag nya och redan tillträdda kyrkvärdar.  

 

§ 10  Utannonsering av tjänsten som förvaltningsassistent. 

 

§ 11 Revidering av församlingsinstruktion och verksamhetsrapport 

  

§ 12 Val av ledamot till AU och budgetberedning.  

 

§ 13 Kollekter mars – april  2020 

 

§14 Rapporter  

 

§15 Installation av bakgrundsljus till mosaikfönstret i Övertorneå kyrka 
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KR § 1 

 

Inledning – öppnande 

Ordf. hälsar alla välkomna till årets första kyrkorådssammanträde. Kyrkoherden inleder 

kyrkofullmäktigemötet med psalm och andakt. 

Uppropet över närvarande ledamöter sker efter fastställd lista varefter ordföranden 

förklarar sammanträdet öppnat. 
 

 

 

 

KR § 2 

 

Val av protokollsjusterare samt fastställande av ärendelista 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att     utses  Bror Noppa att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

att    fastställa ärendelistan med förändringen att alla begravnings ärenden behandlas 

först. 
 

 

KR § 3 

Föregående mötesprotokoll 

Kyrkorådet beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

1. Bemanningsplanen är fastställd och godkänd av kyrkofullmäktige. 

3 präster inkl. kyrkoherde, könsfördelningen prioriteras.  

2 musiker med bred musikalisk kompetens (varav en organist)  

2 assistenter – assistent och husmor  

3 vaktmästare 

1 Förvaltningsass. Ekonomi/administration/ it/data. 

2. Nya kyrkvärdar  Vega Kihlström, Monika Simu och Roland Hedlund till 

kyrkvärdar för återstoden av mandatperioden (22020-2021) 

3. Beslut om tillsättning av komminister med diakonal inriktning. Verkställd 

4. Tillsättning av kyrkvaktmästare. Ej verkställd. 
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KR § 4 

 

Tillsättning av kyrkvaktmästare  

 

Kyrkorådet beslutar  

att   rekryteringsgruppen  gör en utvärdering av intervju och har förslag på person som              

erbjuds tjänsten till nästkommande kyrkorådsmöte. 

att  uppdatera villkoren för en ändring av arbetstids begrepp  från veckoarbetstid till  

årsarbetstid  på en semesterlönetjänst.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkorådets ordförande föredrar ärendet. 

Kyrkorådet tillsatte tjänsten som kyrkvaktmästare den 5 december 2019. Tjänsten 

erbjöds Sebastian Niemi som kort efter tillsättningen meddelar att han avböjer sig  

erbjudandet som kyrkvaktmästare då han blivit antagen till en högre utbildning. 

Nya intervjuer har genomfört med fyra sökanden. Intervjugruppen har bestått av 

kyrkoherden, ordföranden vid tre tillfällen, vice ordförande vid ett tillfälle och förste 

vaktmästaren. Intervju genomfördes av en i förväg fastställd intervjumall.  

Rekryteringsgruppen har diskuterat att tjänsten får ett anställningsavtal med 

veckoarbetstid ändras till en semesterlönetjänst med årsarbetstid. Frågan ska diskuteras 

med Kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Då utvärderingen ej är slutförd bör tillsättningen framskjutas till den 1 april 2020. 
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KR§ 5 

Verksamhetsuppföljning jan / dec 2019 .Slutligt besked om kyrkoavgifter och 

ekonomisk utjämning för år 2020 samt Skatteverkets information om 

begravningsavgifter för år 2020. 

Kyrkorådet beslutar  

att  lägga rapporten och informationen till handlingarna. 

Ärendebakgrund: 

Yvonne på servicebyrån har tillsänt församlingen verksamhetsuppföljningen t.o.m. 

december månad 2019. Uppföljningen är preliminär. Det slutliga utfallet får 

församlingen i samband med årsredovisningen. Överskottet beräknas till ca 900 000:- 

Församlingen har tillsänts ett slutligt besked gällande budgeten 2020,( 7,7 milj. Kr) för 

verksamheten och information från  

Skatteverket gällande förskotten för år 2020. (3,96 milj. Kr) 

Preliminärt utfall jan/ dec 2020 

              

Utfall Budget

Verksamhetsgemensamt 8 220 436 8 042 069 102,20%

Gudstjänster kyrkliga handlingar -2 356 679 -2 188 050 107,70%

Undervisning övergripande -46 698 -60 201 77,60%

Ungdomsverksamhet 13-25 -116 202 -212 739 54,60%

Konfirmandundervisning -256 466 -399 804 64,20%

Vuxenverksamhet -226598 -316 082 71,70%

Diakoni -358 552 -616 682 58,10%

Missssion -23 929 -32 973 72,60%

Totalt Grundläggande uppgift                           -4 521 733                           -3 864 589            117%

Övrig kyrklig verksh. -269 352 -370 331 72,70%

Strategisk styrning -249 139 -200 877 124%

Revision -45 713 -16 946 269,80%

Verksamhetsledning -255 279 -360 813 70,80%

Totalt Styrning Ledning -550 131 -578 633 95,10%

Församlingsadm. verksamhetsstöd -140 981 -144 231 97,80%

Gemensamma kostnader -854 937 -965 644 88,50%

Fastigheter övergripande -86 551 0

Kyrkor- övergripande -221 659 -208 312 106,40%

Övertorneå kyrka -312 380 -263 996 118,30%

Svansteins kyrka -383  722 -392 353 97,80%

Hietaniemi kyrka -212 980 -279 177 76,30%

Kyrkor och förslokal i gemensam byggnad-1 381 0

Övriga fastigheter ( ej näringsverksamhet)-80 161 -69 356 115,60%

Övertorneå församlingsgård -429 451 -512 000 83,90%

Hietaniemi kyrkstuga -87 713 -124 713 70,30%

Finansiella poster 29 655 44 450 66,70%

Totalt -2 782 261 -2 915 335 95,40%



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 2020-01-30 
Kyrkorådet 

 

    

 

 

 

KR§ 6 

Sammanträdesdagar verksamhetsåret 2020 

Kyrkorådet beslutar  

 

att  fastställa följande sammanträdesdagar. 

 

1. 12 mars 2020,  klockan 13.00 

2. 29 april 2020,   klockan 13.00 

3. 11 juni 2020, klockan 13.00 

4. 20 augusti 2020, klockan 13.00 

5. 22 oktober 2020, klockan 13.00 

6. 17 december 2020, klockan 13.00 

 

 

 

 

KR § 7 

Tecknande av arrendeavtal, begravningsverksamheten Svansteins kyrkogård. 

 

Kyrkorådet beslutar  

att     godkänna arrendeavtalet. 

att     uppdra ordförande att underteckna avtalet  

 

Ärendebeskrivning: 

Samtal med Linus Rova ang. arrende av ett markområde ovanför kyrkogården har 

genomförts. Församlingen har haft hjälp av stiftets fastighetsförvaltare Tore Svedlund 

för upprättandet av ett arrendeavtal. Ordförande har haft kontakt med Linus Rova som 

inte har något att erinra mot avtalet med undantag av arrendebeloppet och skrivningen 

under punkt 10. Arrende kostnaden är fastställd till två tusen kronor per år. 

Enligt församlingens delegationsordning är det kyrkorådet som är bemyndigad att 

teckna avtal.   
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KR § 8                                                                                                                                   
 

Tjänstledighetsansökan komminister Stefan Aro 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att    bevilja Stefan Aro tjänstledigt under tiden 2020-02-09 t.o.m. 2020-08-31. 

att    tjänstledigheten omfattar 70 % av heltidstjänst 

att    paragrafen blir omedelbaret justerad. 

Ordförande föredrar ärendet 

Ärendebeskrivning: 

Stefan kommer att bli erbjuden en tjänst som projektledare under tiden 2020-02-09 – 2021-08-

31, detta under förutsättning att Länsstyrelsen i Norrbotten beviljar projektmedel.  

Projektet går under namnet Meänkielicenter i Övertorneå som har en inriktning att det 

etableras ett nationellt språkcentrum och ett nationellt resursbibliotek för meänkieli i 

Övertorneå. 

 

Justeras: 

Övertorneå den 30 januari 2020 

 

 

Roland Hedlund  Bror Noppa 

 

Kyrkorådets ordf.  Justeringsman 
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KR § 9  

Utbildning av nya och redan verksamma kyrkvärdar 

 

KR beslutar   
att   utbildningsdagen för nya och redan verksamma kyrkvärdar genomförs den 21 mars 2020 

med kyrkoherden Heli Pruikkonen  och komminister Birgitta Pirhonen som 

utbildningsledare. Platsen för kursens genomförande blir i Övertorneå kyrka.  

                       

Ärendebeskrivning: 

Kyrkorådet utser kyrkvärdar i församlingen. För att underlätta uppdraget som kyrkvärd 

är det av stor vikt att församlingen anordnar ett eller flera utbildningstillfällen. 

Kyrkorådet behandlade ärendet under sammanträdet den 5 december 2019.  

             

 

             KR § 10 

Planering av personalrekrytering till tjänsten som förvaltningsassistent. 

 

Kyrkorådet beslutar  

att   tjänsten utlyses i månadsskiftet mars/april 

att   tillsättningen sker den 1 november 2020 

att  uppdra kyrkoherden, Göta Persson och kyrkorådets ordförande att utforma 

kompetenskraven på tjänsten. 

Ärendebeskrivning: 

Göta Persson har meddelat att hon har som avsikt att gå i pension den 1 februari 2021. 

För att trygga församlingens administrativa verksamhet bör församlingen i god tid börja 

arbetet med rekrytering av en ersättare till denna tjänst. 

Introduktionstiden (inlärningstiden) bör vara av en sådan omfattning att församlingen 

säkerställer en framtida verksamhet där riskelimineringen har varit optimal.  
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            KR § 11 

Verksamhetsrapport och rapport om revidering av församlingsinstruktionen  

(FIN) 

Kyrkorådet beslut 
att   verksamhetsrapporten biläggs protokollet som bilaga 1 till protokollet. 

 

 att   godkänna av kyrkoherden framtagen process och tidsplan för revideringen av FIN.  

         bilaga 2 till protokollet. 

 

Kyrkoherden föredrar ärendet. 

Kyrkoherden ger en utförlig rapport om församlingens verksamhet. Viktiga datum att 

reservera för involverade är följande :  

1. 11 mars – videokonferens  kl. 12.30 – 13.30 Övertorneå församlingsgård. 

2. 16 mars i Överkalix – kyrkorådets AU – stiftet medverkar 

3. 24 mars i Luleå – utbildning gällande lokalförsörjningsplanen. 

4. 7 maj – stiftsvisitation gällande förvaltningen. 

5. 16-17 maj – Internat,  Seskarö lägergård – revidering av 

församlingsinstruktionen. (FIN) 

 

 

 

KR § 12 

Fyllnadsval av ledamot till AU (arbetsutskott) och budgetberedning 

Kyrkorådet beslutar  
att   utse Monika Alanentalo (t) som ledamot i AU och budgetberedningen. 

 

 

Ärendebeskrivning: 

AU och budgetberedningen består av fyra ledamöter, kyrkoherden, ordföranden, vice 

ordförande och en ledamot. Efter en uppsägning av samtliga förtroendeuppdrag från  

Bengt Ersson som var med i AU och budgetberedningen är en plats vakant, varför 

kyrkorådet bör utse en ersättare. 
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KR § 13 

Kollekter mars – april 2020 

Kyrkorådet beslutar 

att   kollekterna upptas enligt nedan  

1 mars 1 sönd. i Fastan               Seskarö lägergård 

8 mars 2 sönd.  i Fastan               Kvinnojouren Övertorneå/Överkalix  

29 mars 5 sönd.  i Fastan                  Norea 

10 april Långfredagen Musikverksamheten 

19 april 2 sönd. i påsktiden   Min stora dag 

 

Kollektvädjan har inkommit från  

1. Norea  (Hidden treasures – gömda skatter) 

2. Min stora dag.  

 

KR§ 14 

Ordförandeinfo. 

Ordf. informerar: 

1 Övertorneå klockstapel har fått ny motorer installerade. Klockorna går numera att 

fjärrstyras av vaktmästarna. Budgetramen för installationen räckte ej varför en 

del av kostnaderna kommer att belasta underhållskontot. 

2 Hietaniemi kyrkstuga: församlingsborna upplever kyrkstugan som trång och 

önskar att församlingen bygger till en förstuga där ytterkläder kan förvaras under 

vistelse i kyrkstugan. Önskvärt vore att tillbyggnaden kom till stånd redan under 

innevarande verksamhetsår. 

3 Lars Kati har fått emotta en klocka efter 25 års anställning. Överlämnandet 

skedde den 28 december i samband med högmässan i kyrkan. 

4. Församlingen har inköpt den list som troligtvis kan knytas till orgeln i 

Hietaniemi. Kostnaden blev 5 700 kr plus auktionshusets arvode 625 kr. För 

närvarande förvaras listen i kanslivalvet.  

5. Till församlingen har inkommit offerter på brandlarm Svansteins kyrka, byte av 

inbrottslarm Övertorneå kyrka, byte av inbrottslarm Hietaniemi kyrka och byte 

av inbrottslarm Övertorneå församlingsgård.  
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KR § 15 

Installation av bakgrundsljus till mosaikfönstret i Övertorneå kyrka.  

Kyrkorådet beslutar  

att  ställa sig positivt till negativet och att ett konkret förslag presenteras under   

sammanträdet i mars månad.   

att verksamheten säkerställer om  åtgärden  kräver tillstånd från Domkapitlet. 

Ärendebakgrund: 

Övertorneå kyrka fick som gåva ett mosaikfönster, 1932, från Stockholms glas. Detta 

fönster fungerade som altartavla under en begränsad tid. När kyrkan åter fick en 

sakristia placerad bakom koret doldes fönstret av korväggen som således inte kunde 

betraktas av kyrkobesökarna. För att synliggöra detta vackra fönster vore en 

punktbelysning från insidan en åtgärd så att motivet och dess vackra färger kunde  

betraktas av dem som passerar kyrkan under årets mörka tid.  

KR § 16  

Delgivningar 

Kyrkorådet beslutar  

att  lägga delgivningarna till handlingarna 
                       Delgivningar: 
 1.    Ekonomirapport (jan. – december  2019) 
 2.    Offert brandlarm Svansteins kyrka, Övertorneå kyrka, Hietaniemi kyrka.      
 3.    Slutligt besked för kyrkoavgifter och ekonomisk utjämning  
     –utbetalningsåret 2020  
  4.     Slutavräkning – beskattningsår 2018  
  6.    Kollektlista – mars/april 2020  
 5.    Domkapitlet – behörighetsprövning 2019-12-12  
 6.       Antikvarisk slutbesiktning Svansteins kyrka 

 7.     Kollektansökan Min Stora Dag (delges under mötet) 
  8.  Förteckning över kyrkvärdar 2020 

 

KR § 17 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

KR § 18 

Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och förklarar sammanträdet avsluta 


