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Ärendelista/ Innehållsförteckning: 
 
§ 37            Föregående mötesprotokoll 
 
§ 38 Årsredovisningen 2019 – med verksamhetsberättelse 2019 
 
§ 39 Kyrkoherdens rapport - begravningsverksamheten 
 
§ 40 Info – inhämtning av offerter, jordfickor Svanstein 
 
§ 41 Budgetuppföljning, jan – mars 2020 
 
§ 42 Anställning av kyrko- kyrkogårdsvaktmästare 
 
§ 43 Fastställan av attest- och utanordningsreglemente 
 
§ 44 Delegationsordning - kyrkorådet 
 
§ 45 Inledningsarbetet – budget 2021 
 
§ 46 Tjänstledighetsansökan – komminister Stefan Aro 
 
§ 47 Anställning av vikarierande komminister för Stefan Aro 
 
§ 48 Kyrkoherdens rapport 
 
§ 49 Övriga personalärenden 
 
§ 50 Revidering av församlingsinstruktionen – rapport kyrkoherden 
 
§ 51 Erbjudande om deltagande i projektet – ”gemensam kommunikatör” – tre församlingar 
 
§52 Kollekter 
 
§53 Rapporter – ordförande 
 
§ 54 Upprättande av resereglemente / resepolicy 
 
§55 Delgivningar 
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KR § 35 

Inledning – öppnande 
 
Kyrkoherde Heli Pruikkonen  inleder med psalm och bön. 
Ordf. hälsar alla välkomna. 
Uppropet över närvarande ledamöter sker efter fastställd lista varefter ordföranden 
förklarar sammanträdet öppnat. 

 

KR § 36 

Val av protokollsjusterare samt fastställande av ärendelista 

Kyrkorådet beslutar  

att     utses Helena Hapaniemi  jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

att    fastställa ärendelistan  

 

KR § 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Föregående mötesprotokoll 

Kyrkorådet beslutar 

att  föregående mötesprotokoll läggs med beaktan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning: 

KR § 22 – tillsättning av kyrk- kyrkogårdsvaktmästare 20/80 %. Tjänsten erbjöds G 
Välivaara som har tackat nej till erbjudandet. Tjänsten erbjöds Jonas Simu som 
tackat ja till erbjudandet. Tillsättningen sker formellt under kyrkorådsmötet idag. 
Tillsättningen skedde i samråd med kyrkoherden, ordföranden och v. ordf. 
 
KR § 24 – bygglovsansökan för jordfickorna har verkställts och beviljats av 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
KR § 31 – Installation av brandvarnare Svansteins kyrka. Fastighetsförvaltaren 
Thore Svedlund har kontaktats i frågan och kommer att undersöka möjligheterna till 
att få in fler offerter på det aktuella arbetet. 
 
KR § 32 – Resereglemente. Arbetet pågår med att få in olika resereglementen från 
andra församlingar. Ett första förslag till ”Resepolicy presenteras under 
kyrkorådsmötet. 
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KR § 38 

Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse. 

Agneta Nilsson, servicebyrån medverkar via telefon. 

Kyrkorådet  beslutar  

att  föreslå fullmäktige att fastställa årsredovisningen i enlighet med kyrkorådets 

förslag. 

att   godkänna revisionsberättelsen  

     

Ärendebeskrivning:  

Samtliga ledamöter har fått årsredovisningen som en bilaga till kallelsen.  

Årsredovisningen innehåller följande delredovisningar:   

1. Förvaltningsberättelse 

2. Resultaträkning  

3. Balansräkning 

4. Eget kapital  

5. Samt noter till redovisningarna. 

Det befarade  underskottet på c:a 1,2 milj. kr. i den underfinansierade budgeten för 

2019  har inte besannats utan lett till ett överskott på c:a 1 milj. kr. 

Anledningen till den större delen av överskottet beror på lägre personalkostnader 

p.g.a. sjukfrånvaro och att nedskrivningarna varit lägre under verksamhetsåret samt 

att målningen av kyrktaket i Svanstein ej utförts. 

                                                                                                                                        

KR § 39 

Rapport från begravningsverksamheten 

Kyrkoherden föredrar ärendet. 

Kyrkorådet beslutar  

att   lägga kyrkoherdens rapport till handlingarna 
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KR § 40 

Info. Inhämtning av offerter för uppförandet av jordfickor i Svanstein 

Ordf. föredrar ärendet. 

Kyrkorådet beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna 

Ärendebakgrund: 

Ansökan om bygglov är inlämnad och beviljad. Fastighetsförvaltaren Tore Svedlund 
kommer att göra en marknadsundersökning om vilka företag som kan bli aktuella för 
projektet. Varefter tre offerter kommer att inhämtas.   

 

KR § 41 

Budgetuppföljning jan – mars 2020. 

Ordf. föredrar ärendet 

Kyrkorådet beslutar  

att  lägga kvartalsrapporten till handlingarna. 

Ärendebakgrund: 

Resultaträkningen för kärnverksamheten och begravningsverksamheten håller sig 
under budgeterade ramar. Kostnaderna för begravningsverksamheten kommer dock 
att öka väsentligt då säsongsanställda kyrkogårdsvaktmästare anställs. Riktpunkten 
för perioden är 25% av den totala budgeten. Kyrkorådet kommer via e-post tillsändas 
de första tertialrapporten som framtagits av servicebyrån. 

 

KR § 42 

Anställning av kyrko- kyrkogårds vaktmästare. 

Kyrkorådet beslutar  
 

att   godkänna anställningen av Jonas Simu  fr.o.m. den 22 april 2020 som kyrk- och 

kyrkogårdsvaktmästare   med fördelningen 20/80 
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2020-05-14 
Kyrkorådet  

Ärendebakgrund: 

Tjänsten erbjöds annan sökande som tackade nej till erbjudandet. Kyrkoherden har 

tillsammans med ordf. och vice. ordf. erbjudit Jonas Simu tjänsten, vilket han tackat ja 

till. Anledningen till att anställningen verkställts beror på begravningsverksamhetens 

bemanning som var i ett mycket besvärligt läge. Jonas var den nästkommande 

kandidaten till tjänsten. 

 

KR § 43 

Fastställa attest- utanordningsreglemente 

Kyrkorådet beslut 

att  fastställa föreliggande attest- och utanordningsreglemente. Läggs som bilaga 1   

till protokollet. 

att  godkänna föredragen attestförteckning med besluts och kontrollattestanter. 

att  uppdra kyrkoherden att uppdatera attestförteckningen vid 

verksamhetsförändringar samt att informera fortlöpande kyrkorådet om 

eventuella förändringar. 

 

KR § 44 

Kyrkorådets  Delegationsordning 

Kyrkorådet beslutar  

att   fastställa delegationsordningen enligt föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning: 

Delegationsordningen för församlingens kyrkoråd har inte uppdaterats under 2020 

vilket har stor betydelse för den interna kontrollen. Revisorerna har påpekat att den 

aktuella delegationsordningen ej överensstämmer med församlingens aktuella 

personalsituation. Den brist som påpekades var delegationen till firmatecknare där 

tidigare kh var utsedd som ersättare. Delegationsordningen i övrigt har upprättats 

med tjänstebeteckningen och inte med fysisk person.  
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KR § 45 

Inlednings arbetet med budget 2021 

Kyrkorådet besluta 

att   budgetberedningens arbete pausas fram till aug. månad.  

Ordf. föredrar ärendet 

Ärendebakgrund: 

Kyrkorådet har haft ambitionen att ett färdigt förslag föreligger i aug månad. P.g.a. 

den pågående pandemin med covid-19 viruset bedömer budgetberedningen att 

arbetet framflyttas så att ett budgetförslag från beredningen presenteras, kyrkorådet,  

i september månad.  Arbetet med personalkostnadskalkyler för 2021 har utförts och 

presenteras inför kyrkorådet 2020-05-14.  

I händelse av att servicebyrån medverkar, fysiskt, under kyrkofullmäktigemötet den 

4 juni kommer budgetberedningen att ha en överläggning med servicebyrån om 

budgetförutsättningarna. 

 

KR § 46 

Tjänstledighetsansökan från komminister Stefan Aro 

Kyrkorådet beslutar 

att     bevilja komminister Stefan Aro tjänstledighet under tiden 1 juni 2020 t.o.m.      

den 31 december 2020 och lyckönskar honom i sitt nya uppdrag. 

Ärendebeskrivning: 

Komminister Stefan Aro har inkommit med en tjänstledighetsansökan för tiden 1 
juni 2020 tom. 31 maj 2022. Stefan har av regeringen erbjudits uppdraget som 
utredningssekreterare i sannings- och försoningskommission, beslutad den 19 mars 
2020 av regeringen. 
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KR § 47 

Anställning av vikarierande komminister under ordinarie innehavarens 

tjänstledighet. 

Kyrkorådet beslutar 
 
att    uppdra kyrkoherden och ordf. att sondera terrängen med målbilden att              

församlingen får en vikarierande komminister under de tre närmaste     
månaderna. 

   
Ärendebeskrivning 
Kyrkorådet har ett stort ansvar gällande personalförsörjningen inom hela verksamheten. 
Kravet att ha en kompetent personal är en förutsättning att bibehålla en god kvalité i 
verksamheten. 
Kyrkoherden har enligt delegationsordningen rätt att anställa en vikarie upp till en tre 
månaders period. En osäkerhet inom kyrkorådet gällande den framtida organisationen 
finns, varför det i nuläget inte kan bli aktuellt med ett långtidsvikariat utöver tre 
månader. 

 

 
 
 
KR § 48 
 
Kyrkoherdens rapport från verksamheten 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att    lägga rapporten med beaktan till handlingarna  
att    rapporten bifogas som bilaga 2   
 
 
Kyrkoherden föredrar ärendet. 

 

        ________________ 
 

KR § 48 

Paragrafen utgår ur protokollet. 
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KR § 49 
 
Revidering av församlingsinstruktionen – rapport från kyrkoherden 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att  kyrkorådet tillsänds, via e-post, personalgruppens förslag till förändringar i FIN  
 
 Kyrkoherden föredrar ärendet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kyrkorådet har under en längre tid behandlat revideringsprocessen. Beslut om ett 
internat under två dagar har tagits men tyvärr inte kunnat genomföras på grund av 
covid-19 pandemin. Kyrkoherden har behandlat ärendet inom personalgruppen och 
redovisar personalgruppens åsikter och tankar kring instruktionen.  Det nyuppsatta 
målet är att församlingsinstruktionen behandlas och förhoppningsvis fastställs i 
novembersammanträdet.  

 
KR § 50 

Erbjudande om deltagande i projektet – ” gemensam kommunikatör”   

3 församlingar ( Pajala- Haparanda-Övertorneå) 

 
Kyrkorådet beslutar 
  
att  församlingen ingår i den förberedande styrgruppen för det tänkta  

samverkansprojektet. Kyrkoherden företräder Övertorneå församling. 

Kyrkoherden föredrar ärendet tillsammans med kyrkorådets ordf. 

Ärendebeskrivning: 

Luleå stift erbjuder Övertorneå församling att delta i projektet ”gemensam 

kommunikatör” Projektet utgår från en projektplan där tre församlingar medverkar 

och Luleå stifts kommunikatör är projektledare. Projekttiden är fastställd till två år. 

Finansieringen delas mellan Luleå stift och deltagande församlingar där stiftets 

andel är 50 %.   Ordf. har haft kontakter med kommunikatören i Luleå stift och 

kommunikatören i det genomförda projektet i Umeå regionen. Redovisas i form av 

ett bildspel.                                                      

Projektmålet är 

1. En form för samordning och samverkan skapas mellan församlingarna 
2. Församlingarna har tillgång till en utbildad kommunikatör lokalt 
3. En mer professionell medlemskommunikation i församlingarna 
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KR  § 51 

Kollekter 

Kyrkorådet beslutar 

 

att      kollekterna under perioden juni – augusti tillfaller  

      
14 juni 1 sönd e. trefaldighet Gränslösa  Läger 
 
20 juni Midsommardagen Byaföreningen i Risudden 
    Byaföreningen i Aapua 
 
5 juli 4 sönd e. trefaldighet Matojärvi byaförening 
 
19 juli 6 sönd e. trefaldighet Gränslösa  Läger 
 
2 augusti 8 sönd e. trefaldighet Vöyni – Jänkisjärvi byaföreningar 
 
9 augusti 9 sönd e. trefaldighet Hietaniemi kyrkstuga 
 
23 augusti 11 sond e. trefaldighet Särkilax kyrka 
  
Ärendebeskrivning: 

 
Kollektvädjan har inkommit från    
 
 
 
Abrigo Rainha  Gränslösa läger  
 
Frälsningsarmén  Min stora dag,  
Furuboda,  Act Svenska kyrkan  
IM- individuell människohjälp 
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KR § 52 

Rapporter 

 

Ordf. föredrar ärendet 

1. Feriearbetande ungdomar – församlingen har ansökt hos kommunen om 
feriearbetande ungdomar under 18 år.  Antalet ungdomar som kommer att 
arbeta i församlingen är ej fastställd av kommunen. 

2. Säsongsanställningar inom begravningsverksamheten – budgeten har ett 
utrymme att anställa 3 säsongsanställda vaktmästare detta inkluderar 
även vikariat för våra vaktmästare under semesterperioderna.  

3. Skador i skalskyddet – Övertorneå församlingsgård. 

Snörasskydden har tagit skada av snötyngderna på taket vilket lett till att 
läcka uppstått och vatten har kommit in i lokalen. 

Akuta tätningsåtgärder är utförda av plåtslagare. Försäkringen täcker ej 
skadan då läckan uppstod i skalskyddet. Väggen där läckan upptäcktes är 
demonterad  och ska ersättas med ny isolering och väggbeklädnad. 

4. Projektet ”Förstuga Hietaniemi kyrkstuga är pausad p.g.a. viruset. 

Kommer att återupptas så fort situationen förändras till det bättre. 

5. Bevattningsanläggningen i Hietaniemi har inte fungerat tillfredsställande 
under de senaste åren. Begravningsverksamheten ska arbeta för att den 
iordningställs under försommaren. 

6. Försäljning av traktor och 2 uttjänade släpvagnar. En ny möjlighet att byta 
traktorn mot en bättre flakbil till begravningsverksamheten har uppstått. 
Församlingen har fått ett erbjudande om att byta traktorn mot en flakbil 
och få tre månaders garanti på bilen. En mindre mellanskillnad kan bli 
aktuell. (35.000:-) 

7. Möjlighet att synas på ICA:s digitala skärm: församlingen har möjlighet att 
annonsera på den digitala skärmen mot en mindre kostnad. En utmärkt 
möjlighet att marknadsföra konserter och andra aktiviteter inom 
församlingen. 
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KR § 53 

Upprättande av resepolicy för Övertorneå församling 

 Kyrkorådet beslutar  

att  tillsända förslaget om resepolicy till de kollektivavtalsbärande fackförbunden.     

att  under kommande kyrkorådsmöte fastställa resepolicyn för Övertorneå   

församling. 

ordf. föredrar ärendet 

Ärendebeskrivning 

Övertorneå församling förfogar över två bilar inom församlingsverksamheten och 

två bilar inom begravningsverksamheten varav en är en s.k. bårbil. 

Något resereglemente eller resepolicy har inte upprättats. Det är av stor vikt att 

församlingen tar miljöhänsyn i sina resor vidare är frågorna kring säkerhet, 

arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och grundläggande värderingar parametrar som 

församlingen bör sträva emot och efterleva. Ett arbete med resereglemente bör 

inom en snar framtid utarbetas 

 

KR § 54 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

KR  § 55 

Mötets avslutande 

Ordförande tackar ledamöterna och kyrkoherden för ett givande sammanträde och 

förklarar därmed mötet avslutad. 

 


