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/  Plats och tid: Övertorneå församlingsgård 

 Torsdagen den 12 mars 2020 

 Kl. 13.00 – 15.30    

-  

Beslutande: Roland Hedlund (s) ordf.  

Vega Kihlström (s) sekreterare  

Stig Lampinen (t)  

Lena Löpare (t), ersättare :  Helena  Haapaniemi 

Ove Kohkoinen (t) 

Monika Simu ( c ) 

Sture Larsson (s) 

Monika Alanentalo (t) , ersättare: Bror Noppa 

 

 

Heli Pruikkonen, kyrkoherde 

 
 

Övriga:                      Martin Östling, begravningsombud §§ 19  - 26 

 
 

  

  

Utses att justera:   

 

Justeringens tid och plats: 2020-03-19      Övertorneå Församlingsexp: §§ 19 –34 

Underskrifter: 

Sekreterare ….………………………. 
Vega Kihlström 

 

Ordförande: …………………………. 

Roland Hedlund 

 

Justerare: …………………………. 
                          Sture Larsson  

 
BEVIS 

 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ: Övertorneå Församling, Kyrkorådet 

Sammanträdesdatum: 2020-03-12 

Datum för anslags uppsättande:        2020-03-19 

Datum för anslags nedtagande:         2020-03-14 
 

Förvaringsplats för 

protokoll: Övertorneå församlings kyrkoarkiv 
 

Underskrift: ………………………………………….. 

Förv.ass Göta Persson 
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Kyrkorådet 

 

    

 

 

 

Ärendelista/ Innehållsförteckning: 

§ 1              Föregående mötesprotokoll 

 

§ 2 Tillsättning av kyrkogårdsvaktmästare fr.o.m. 1 april 2020  

 

§ 3 Utbildningsdag nya och redan tillträdda kyrkvärdar. 

 

§ 3 Kyrkoherdens rapport om begravningsverksamheten. 

 

§ 4 Ansökan om bygglov, jordfickorna Svansteins kyrkogård.  

 

§ 5 Inledningsarbetet med budget 2021 -  

 

§ 6 Budgetuppföljning jan/jan 2020 

 

§7 Verksamhetsrapport från kyrkoherden 

 

§ 8  Kyrkoherdens verksamhetsrapport. 

 

§ 9 Revidering av församlingsinstruktionen - kyrkoherderapport  

 

§ 10 Kollekter maj  2020 

 

§ 11 Rapporter – kyrkorådets ordförande. 

 

§12 Installation av brandvarnare – Svansteins kyrka. 

 

§13 Upprättande av resereglemente och resepolicy. 

 

§14 Delgivningar. 
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KR § 19 

 

Inledning – öppnande 

Ordf. hälsar alla välkomna. Kyrkoherden inleder kyrkorådsmötet med psalm och 

andakt. 

Uppropet över närvarande ledamöter sker efter fastställd lista varefter ordföranden 

förklarar sammanträdet öppnat. 
 

 

KR § 20 

 

Val av protokollsjusterare samt fastställande av ärendelista 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att     utses  Sture Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 att    fastställa ärendelistan 

 

 

KR § 21  

Föregående mötesprotokoll 

Kyrkorådet beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

1. Rekryteringsgruppen har gjort en utvärdering av ansökningarna till 

kyrkogårdsvaktmästartjänsten. Resultatet redovisas under punkten 

tillsättning av kyrkogårdsvaktmästare. 

2. Sammanträdesdagarna fastställdes enl. § 6 KR 2020-01-30 

3. Arrendeavtal har slutits mellan markägaren Linus Rova och Övertorneå 

församling. 

4. Tjänstledighet i en omfattning av 70% beviljades Stefan Aro t.o.m. 

2020-08-31. Verkställd 

5. Kyrkovärdsutbildningen kommer att verkställas den 21 mars 2020. 

6. Ingen kravprofil är framtagen till den planerade utlysningen tjänsten som 

förvaltnings ass. 

7. Monika Alanentalo utsågs som ledamot till AU och budgetberednings 

gruppen. 

8. Arbete med komplettering av fasadbelysning och bakgrundsljus till 

glasfönstret, Övertorneå kyrka pågår. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 2020-03-12 
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KR § 22                                                                                                                                   
 

Tillsättning av kyrkogårdsvaktmästare /kyrkvaktmästare (80/20 %)  

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att       erbjuda Gustav Wälivaara tjänsten. 

att        kyrkoherden upprättar anställningsavtalet med befattningsbeskrivning samt ger    

information om församlingens regelverk och policydokument. Introduktion gällande 

arbetsuppgifterna och regelverk uppdras förste vaktmästaren. 

 

Rekryteringsgruppen föredrar ärendet. 

Ärendebeskrivning: 

Tjänsten som kyrkogårdsvaktmästare har varit vakant sen den 1 januari 2020.  

Vikarie har anlitats i den utsträckning verksamhetens behov så påkallat.  

Tjänsten erbjöds annan sökande i januari månad 2020 som avböjde erbjudandet. 

Rekryteringsgruppen har haft intervju med fyra sökanden och förordar Gustav Wälivaara till 

tjänsten. 

 

            

 

KR § 23 

Kyrkoherdens rapport om begravningsverksamheten. 

 

KR beslutar  
att    lägga rapporten till handlingarna  

 

Kyrkoherden föredrar ärendet 

 

Ärendebeskrivning: 

För att underlätta arbetet för begravning ombudet kommer rapporten från 

begravningsverksamheten att behandlas i en egen paragraf.  Detta gäller även andra 

frågor som rör begravningsverksamheten som kommer att behandlas i början av 

kyrkorådets sammanträden. 
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KR § 24 

Ansökan om bygglov för jordfickor, Svansteins kyrkogård 

Kyrkorådet beslutar  

att     uppdra Bengt Ersson att upprätta ritningar till ansökan 

 

att     uppdra ordförande att underteckna ansökningshandlingarna. 

Kyrkorådets ordförande föredrar ärendet. 

Ärendebeskrivning: 

Ärendet har tidigare behandlats i kyrkorådet. Avsättningar i investeringsbudget för 

2020 har gjorts med 800 tusen kr. Arrendeavtal har upprättats. Ritningarna från 

Övertorneå kyrkogårds jordfickor kommer att kopieras med en utökning av antalet 

fickor från fyra till fem. 

Bengt Ersson utför ändringarna i ansökningsunderlaget som han beräknar tar ca tre 

timmar i anspråk. 

 

 

 

KR§ 25 

Inledningsarbetet med budgeten 2021 

Kyrkorådet beslutar  

att   uppdra budgetberedningen att påbörja arbetet med budget 2021.  

att   inledningsarbetet inriktar sig på personalbemanningen och investeringsplan 

       under 2021. 

Ärendebakgrund: 

Kyrkorådet har till uppgift att utarbeta ett underlag till budget 2021 som fastställs av 

kyrkofullmäktige.  Inledningsarbetet, efter samtal med servicekontoret, bör omfatta 

församlingens personalbehov och vilka investeringar som är nödvändiga att verkställas 

2021. 

_________________ 
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KR § 26 

Budgetuppföljning jan/jan 2020 

Kyrkorådet beslutar  

att      lägga rapporten till handlingarna  

Ärendebeskrivning: 

Riktpunkten för perioden är 8,35% av den totala årsbudgeten. Samtliga 

verksamhetsområden håller sig inom ramarna. Någon prognos för första tertialen är 

svår att prognostisera då tidsfaktorn är mycket begränsad.  Kyrkorådsledamöterna har 

haft tillgång till verksamhetsuppföljning jan/jan 2020, samt ett förenklat stapeldiagram 

som haft som målsättning att ge en övergripande bild av hela verksamheten. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

KR§ 27 

Verksamhetsrapport från kyrkoherden 

Kyrkorådet beslutar  

 

att  lägga informationen  till handlingarna samt att rapporten bifogas protokollet som en 

bilaga, (bilaga1) 

att  kyrkvärdsutbildningen,  21 mars, flyttas till den 3 maj i Svansteins kyrka. Tid kl. 

11.00 – 16.00. 

att  ett ev. projekt med en anställning av en kommunikatör tas upp som en enskild 

punkt under nästkommande kyrkorådsmöte. Kyrkorådet uppmanas läsa 

slutrapporten från Luleå stift ”Slutrapport projekt Gemensam kommunikatör” 

 

Kyrkoherden föredrar ärendet.    
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             KR § 28 

Revidering av församlingsinstruktionen - rapport 

Kyrkorådet beslutar 
             att  lägga rapporten till handlingarna. 

Kyrkoherden föredrar ärendet. 

Ärendebeskrivning: 

Kyrkoherden i samråd med kyrkorådet och de anställda har skyldighet att utarbeta en 

församlingsinstruktion i enlighet med KO 57 Kap 5 §. Skyldigheten omfattar även att 

instruktionen revideras varje mandatperiod. Kyrkoherden har påbörjat arbetet med 

revideringen. Det slutliga dokumentet bör inte vara mer omfattande, textmässigt, än att 

det ryms på 6 A4 sidor. 

Kyrkoherden kommer inom kort, med personalen, att diskutera kommande revidering 

av församlingsinstruktionen. Underlaget kommer att delges kyrkorådet innan den 

gemensamma träffen i Seskarö. 

 

 

 

KR § 29 

Kollekter  

Kyrkorådet beslutar   

att     kollekterna upptas enligt nedan  

                                                                                                           

3 maj  4 sönd i påsktiden               -  Seskarö lägergård 

24 maj sönd. före pingst  - Församlingens senior läger i Seskarö. 
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KR §30 

Rapporter 

Kyrkorådet beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

Rapporter/information: 

1. Nordkalottens El har, på prov, tagit hem fasadbelysningsarmatur och en 

belysningspunkt för glasfönstret i  Övertorneå kyrka. Kostnaden ligger på ca 10.000 

kr. / st. Test av belysningen är utförd. 

2. Bengt Ersson har åtagit sig uppgiften att uppdatera ritningarna för jordfickorna, 

Svansteins kyrkogård. Kostnad ca 3h arbete á 550:- 

3. Frågan om personalens tjänstemobiler har ställts från verksamheten. För att 

mobiltelefonerna ska användas på ett optimalt sätt måste de vara uppgraderade med ett 

antal appar. I nuläget ges information om att nuvarande mobiltelefoner ej har 

tillräcklig kapacitet för att t.ex. vara uppkopplade mot Flex. Underlag till ett framtida 

behov av mobiltelefonernas storlek på processorn kommer att presenteras under 

kommande sammanträde.  Möjligheten att leasa finns. 

4. I budgeten finns avsatta medel för att informationen om våra skulpturer i Övertorneå 

kyrka ska göras på ett mer tilltalande sätt. Monika Simu kommer att arbeta med det 

projektet så det blir genomfört innan semesterperioderna börjar.    

5. Förstuga till Hietaniemi kyrkstuga. Ritningar på kyrkstugan finns men bör konverteras 

med en förstuga detta för att ansöka om bygglov för tillbyggnaden. Kyrkorådet 

uppdrog ordföranden att fortsätta arbetet med framtagandet av ritningar. Ärendet 

kommer upp som en egen punkt under det kommande sammanträdet 
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KR § 31 

Installation av brandvarnare Svansteins kyrka 

Kyrkorådet beslutar 

att   installationen av brandvarnare ska genomföras under verksamhetsåret. 

att   förste vaktmästaren uppdras att inhämta ytterligare två offerter  
         för installationsprojektet. 

Svansteins kyrka saknar brandvarnare uppkopplad mot SOS alarm. I budgetarbetet 

2019 avsattes medel för en installation under 2020 motsvarande 25 tusen kronor.  

Inlämnad offert på kostnaden är ca 61 tusen kronor.   
  

 

 

KR § 32 

Upprättande av ”resereglemente”  för Övertorneå församling. 

Kyrkorådet beslutar 

att     fortsätta processen med att upprätta ett resereglemente med resepolicy för   

församlingen. 

 

Ärendebeskrivning: 

Övertorneå församling saknar ett resereglemente och resepolicy dokument. För att 

församlingen ska ta ett miljöansvar och ha tydliga regler för sina anställda bör ett 

tydligt resereglemente utarbetas inom en snar framtid.  

Kostnaderna för församlingens bilar under 2019 har varit 60.232 kr. Bilersättningarna 

under 2019 har uppgått till 73.574 kr. I dessa belopp ingår inte 

begravningsverksamheten. 
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KR§ 33 

 

Delgivningar 

1. Årsredovisning av församlingsstatistik 

2. Verksamhetsuppföljning jan/jan 

3. Anbud strålkastare 

4. Mall resereglemente 

5. Anbud glasfönsterbelysning  

6.  Slutrapport projektet Gemensam kommunikatör. 

7. Upprättandet av lokalförsörjningsplan. 

8. Skrift Åsa Nyström – frivilligarbeten inom svenska kyrkan. 

9. Kyrkans ”Inköpsguide” 

 

 

________________________ 

 

KR § 34 

 

Mötets avslutande 

Ordförande tackar ledamöterna och kyrkoherden för ett givande sammanträde och  

förklarar därmed mötet avslutat 

 

_________________________ 
 

 


