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KR § 55 

 

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 § 56 

 

Val av protokollsjusterare samt fastställande av ärendelista 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att     utse  Helena Haapaniemi  jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

att    fastställa ärendelistan med tillägget att bidragsansökan från Juoksengi kyrka tas upp 

under § 70 

 

KR § 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Föregående mötesprotokoll 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att         lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Ärendebeskrivning: 

KR § 45  – budgetberedningen har haft två sammanträden, det senast den 12 augusti 2020. 

Personalkostnaderna är uträknade och vissa delar av verksamhetskostnaderna. Ett 

färdigt förslag till budget 2021 föreligger inte förrän i september månad 2020. 

 

 
KR § 47 – Kyrkoherden har anställt vikarie för Stefan Aro fram till den 30 september i enlighet 

med delegationsordningen. Tjänsten har varit utlyst och två ansökningar har inkommit.  

 

KR § 50 – Församlingen har inlämnat intresseanmälan för att ingå i den förberedande styrgruppen 

för en eventuell anställning av ”kommunikatör” 

 

KR § 53 – Församlingen har tillsänt samtliga kollektivavtalsbärande förbund förslaget till 

resepolicy för församlingen.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     

       Datum 2020-08-13 
Kyrkorådet 

  

 

 

 

 

KR § 58 

Gravärende 2/101, Hietaniemi kyrkogård.                              

KR beslutar  

 

att    gravrätten anses återlämnad enl. 7 kap §19 - §20  Begravningslagen.   

Ärendebeskrivning:  

Gravrättstiden för den aktuella graven löpte ut den 31 december 2016. Meddelande till 

gravrättsinnehavaren N N sändes i samband med gravrättstidens utgång. 

Skylt på graven utplacerades den 5 oktober 2018.  

 

Begravningslagen  

19 §   Om det inte finns någon som gravrätten kan gå över till enligt 14 §, skall gravrätten 

anses återlämnad till upplåtaren. 

 

 20 §   När en gravrätt ska anses återlämnad enligt 19 § eller har återlämnats enligt 12 § 

första stycket är upplåtaren skyldig att behålla gravplatsen under minst 25 år från 

gravsättningen till förmån för den som senast har gravsatts där. 

Gravanordning behöver behållas bara om kostnaden för skötseln av gravplatsen betalas. Lag 

(2012:133).                                                                                                                                 

KR § 59 

Rapport från begravningsverksamheten 

Kyrkoherden föredrar ärendet. 

Kyrkorådet beslutar  

att   lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning: 

Kyrkoherden påtalar svårigheterna med att anställa säsongsanställda kyrkogårdsvaktmästare. 

Budgeten för 2020 gav möjligheter att ha tre säsongsanställda kyrkogårdsvaktmästare. Situationen 

har löst med vikariat och externa utförare.  Verksamheten har fungerat på ett tillfredställande sätt 

under sommarsäsongen.  

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     

       Datum 2020-08-13 
Kyrkorådet 

  

 

 

 

 

 

KR§ 60 

Rapport från byggmötet ang. jordfickorna i Svanstein 

Ordf. föredrar ärendet. 

Kyrkorådet beslutar  

att  med beaktan lägga rapporten till handlingarna. 

  
Ärendebakgrund   

Den 9 augusti genomfördes ett byggmöte gällande uppförandet av byggnad med jordfickor, 

intill Svansteins kyrkogård. 

 

Protokoll från mötet gällande avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor och byggtekniska frågor fördes 

av fastighetssamordnaren Tore Svedlund. 

 

Vid mötet deltog personal från begravningsverksamheten för att framföra personalgruppens 

synpunkter på projektet. 

 

Ett besök på den planerade platsen för uppförandet genomfördes under eftermiddagen. 

Markområdet besiktigades och kommande trädfällning beslutades. Antalet enligt offerten var två 

som nu utökades med sex tallar. 

 

Antalet fickor blir fem som i ursprungsförslaget, djupet på fickorna kommer att bli fyra meter. 

 

Senare har församlingen fått kännedom om att jordvärmeledningar finns nedgrävda på den väg som 

leder till fickorna, vilket inte var känt vid arrendeavtalets tecknande. Detta kan medföra att 

elledningen som ska grävas ned i marken eventuellt måste avslutas med en luftledning vilket 

medför att en stolpe måste sättas upp. 
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KR § 61 

Trädvårdssituationen på våra kyrkogårdar 

Ordf. föredrar ärendet 

Kyrkorådet beslutar  

att  uppdra kyrkoherden att utifrån den trädvårdsplan, som framtagits,  vidta nödvändiga     

åtgärder för att säkra kyrkogården från eventuella risker med äldre träd.  

att   kyrkorådet börjar nästkommande kyrkorådsmöte med en rundvandring på Övertorneå 

kyrkogård. 

 

Ärendebakgrund: 

Kyrkorådets ordförande har kontaktats av församlingsbo ang. större träd som utgör en risk 

intill gravarna. Församlingsbon påtalar att träden, i detta fall större björkar, brer ut sina 

rötter så det påverkar vegetationen i gravvården och en uppenbar risk är att de kommer att 

falla vid höga vindhastigheter.  Vidare framförs att rotsystemets utökade volym medför att 

gravstenarna flyttas ur sitt ursprungliga läge. 

 

 

KR§ 62 

Budgetuppföljning jan/juni 2020 

Kyrkorådet beslutar  

 

att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

 

Ärendebakgrund: 

Riktpunkten för juni månad är 50%. Med undantag av Revisionskontot är budgeten i balans. 

Ledamoten har tillsänts verksamhetsuppföljningen t.o.m. juni månad.  
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 KR § 63 

Rapport från budgetberedningen 

 

Kyrkorådet beslut 

att   lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning: 

Kyrkorådet tog beslutet att ”pausa” budgetarbetet framtill september månad.  

Servicebyrån vill påskynda arbetet varför budgetberedningen samlats vid två tillfällen för 

beredning av verksamhetskostnaderna.  

Målsättningen är att utarbeta ett förslag med en budget i balans. 

Personalbudgeten presenterades kyrkorådet i maj månad – tillhör gruppen ”ej 

påverkningsbara kostnader”. 

Budgetberedningen kommer att presentera ett första förslag till budget för 2021 vid 

kyrkorådsmötet i september månad.  

  

 

 

KR § 64 

  Anställning av vikarie för tjänstlediga komministern Stefan Aro 

Kyrkorådet beslut 

att  anställa Emilia Helavuo från den 1 september fram till den 31 december 2020.   

Ärendebeskrivning: 

Komminister Stefan Aro har beviljats tjänstledighet fram till den 31 december 2020. 

Församlingen har ledigförklarat tjänsten för en period fram till den 31/12 2022. 

Kyrkoherden har i enlighet med delegationsordningen anställt Emilia Helavuo fram till den 

30 september 2020.  

Kyrkorådet har att besluta om en förlängning av vikariatet.  
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KR § 65 

Kyrkoherdens rapport från verksamheten 

Kyrkorådet beslutar  

att  lägga rapporten till handlingarna 

Ärendebeskrivning: 

Kyrkoherden föredrar ärendet 

Verksamhetsrapport 

 
Gudstjänster:  

Under sommaren har vi firat gudstjänster i alla våra huvudkyrkor samt i Juoksengi kyrka och 

Fredens kyrka. Byagudstjänsterna är fortfarande inställda på grund av Covid-19. Besöksfrekvensen 

har varit förvånansvärt god trots rådande omständigheter. 

Kyrkliga handlingar:  

Begravningar löper på med 50 som max antal deltagare. 

  

Vad gäller dop och vigslar har vi genomfört dem som redan varit inplanerade långt tidigare innan 

restriktionerna kom. En del har avbokat och skjutit på sina inbokningar till senare tillfälle. Vigslar 

som är inbokade rekommenderas att ha utomhus under sommaren. Vi har haft en gudstjänst i 

Särkilax kyrka där ett par har förnyat sina vigsellöften. 
 

Det blir Konfirmationsgudstjänst nu på söndag 16/8. Vi sköt på den på grund av Covid-19 och 

restriktionerna om max 50 personer. Den gränsen är inte ändrad vilket gör att vi genomför 

gudstjänsten enligt planerna och restriktionerna. Detta innebär att konfirmanderna får ta endast en 

anhörig med sig till gudstjänsten. Jag har haft kontinuerlig kontakt med föräldrarna angående detta. 

 

Undervisning: 
Musik: En del evenemang har ju blivit inställda i kommunen, vilket också påverkat kyrkans 

verksamhet. Men en del konserter har vi genomfört bl.a. i Hietaniemi kyrka och Övertorneå kyrka. 

 

Barnverksamhet:  

Har haft uppehåll under sommaren. 

 

Ungdomsverksamhet:  

Har haft uppehåll under sommaren. 

 

Konfirmander:  

En sista träff innan konfirmationsgudstjänsten blir nu på lördag 15/8. 

 

Diakoni: 
Matleveranserna har genomförts under sommaren enligt planering. 

 

Mission: 
Inget att rapportera. 

Personal: 
Vikarierande komminister: Emilia Helavuo har tjänstgjort sedan 1 juli på kyrkoherdens delegation 

och kommer att göra det fram till och med 30 september. 
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KR § 65 forts. 

Arbetsmiljö: 
Kyrkoherdarna i kontraktet träffas en gång i månaden via videolänk under sommarmånaderna för 

att uppdatera läget i del olika församlingarna kring Covid-19. Detta är ett bra stöd, där vi stöter och 

blöter olika frågor kring pandemin. Mötena kommer att på så länge det finns behov av det. Vi har 

beslutat i kh-gruppen att Haparanda, Övertorneå och Pajala är i beredskap att rycka in för varandra 

om det personalresurser skulle bli sjuka. Kiruna och Gällivare/Malmberget har gjort likadant, samt 

Kalix och Överkalix. 

Församlingen följer de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har utfärdat.  

Arbetsmiljöverket: Har gjort en föranmälan om inspektion. Inspektionen kommer att ligga på 

arbetsmiljöarbetet inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus på kränkande 

särbehandling 

Administration och rutiner: 
På kansliet arbetar förvaltningsassistenten med nya diarierutiner. 

Verksamhetsplan:  

Under sommaren har jag upprättat en verksamhetsplan, som kommer att delges KR i 

samband med sammanträde inför budget 2021. 

Biskopsvisitation:  
Kommer att ske under vecka 41, men med lite ändrade planer från stiftets sida. Inför detta har 

stiftet genomfört en förvaltningsvisitation under juni månad. Visitationen har genomförts via 

videolänk och berört följande områden: Ekonomi, Arbetsmiljö, Kommunikation, Diarium och 

Arkiv, Kyrkobokföring, Fastighetsförvaltning, Begravningsverksamhet, Kyrkliga inventarier, 

Hållbar utveckling, Samverkan samt Kompetensutveckling. 

Arbetsmiljöverket:  
Kommer att under hösten genomföra en inspektion i Övertorneå församling hur vi som arbetsgivare 

arbetar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Fokus kommer att ligga på hur vi som 

arbetsgivare arbetar med att förebygga och hantera konflikter och organisatoriska förhållanden som 

kan ge upphov till kränkande särbehandling. 

 

KR §  66 

Renovering av snörasskydd – Övertorneå församlingsgård 

Kyrkorådet beslutar 

att   uppdra kr.ordf. att upphandla renoveringen av snörasskydden.   

Ordf. föredrar ärendet 

Ärendebakgrund: 

Församlingsgården drabbades av en vattenskada under våren 2020. Skadan åtgärdades 

omgående av ett byggföretag. Skadans orsak var att snörasskydden på den östra sidan av 

församlingsgården skadades på grund av snötyngderna. Snörasskydden säkrades 

provisoriskt för att vid ett senare tillfälle bli utbytta mot nya. 

Ordf. har haft kontakt med den lokala plåtslagaren som gett en kostnadsbild av åtgärden. 
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Summan var beräknad till 23.800 kronor exklusive moms. 

 

KR § 67 

Rekvirering  av antikvariskt- och byggnadsbidrag för Övertorneå klockstapel. 

Kyrkorådet beslutar 

att  uppdra kyrkoherden uppgiften att rekvireringen utförs.    

 

Ärendebeskrivning: 

Den första etappen på Övertorneå klockstapel, som avsåg dokumentation och målning av 

luckorna, har genomförts. Besiktning av arbetet är utförd. Församlingen kan genom Luleå 

stift rekvirera de bidragen som Luleå stift beslutat för år 2020. 

 

 

KR § 68 

Organisationsöversyn, steg 1 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att     kyrkoherden utarbetar ett förslag till organisationsöversyn. Som första steg utarbetas 

individuella arbetsinstruktioner för varje enskild arbetstagare. Arbetet påbörjas i 

september månad. 

   

  

 

Ärendebeskrivning 

Övertorneå församling, liksom de flesta församlingarna inom Sv. kyrkan, bör göra en 

organisationsöversyn med målsättning att nyttja de resurser församlingen förfogar över på ett 

verksamhetseffektivt sätt. 

 

Kostnadsperspektivet är en viktig del sett ur de ekonomiska ramar som församlingen har och 

hur kostnadsbilden kommer att se ut om några år. 

 

Den mest kostsamma delen inom församlingens verksamheter är personalkostnaderna. Varför 

en grundlig transparant bild av hur dagens personal nyttjas inom verksamheten bör genomlysas. 
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KR § 69 

 

Kollekter 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att    kollekten den 20 sept. tillfaller Seskarö lägergård. 

  

   

 

 

 

 

 

KR §70 

 

Ansökan om driftsbidrag – Juoksengi kyrka 

 

 

Kyrkorådet beslutar  

 att    bevilja Juoksengi kyrka ett driftsbidrag motsvarande 40.000 kronor (fyrtiotusen    

kronor) för verksamhetsår 2020. 

 

Ärendebakgrund: 

Övertorneå församling har under en längre tid bidragit med ett driftbidrag till Juoksengi- 

och Pello kyrka.  

Juoksengi kyrka har inkommit med årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, 

resultaträkning och revisionsberättelse. 

Av ansökan framgår att upprustningar av kyrkan kommer att genomföras. ( målning av 

klocktorn, byte av tre fönster samt byte av skadade fasadbrädor). 

Ansökt bidrag uppgår till 40.000 kronor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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KR § 71 

Övriga frågor 

Sture Larsson påpekar att han vid besök på kyrkogården i Övertorneå ser att ett flertal gravstenar 

lutar oroväckande mycket. Sett ur en estetisk synvinkel ser det inte vackert ut och risken för att 

gravstenar kan falla omkull är uppenbar. Frågan Sture ställer är om informationen till den juridiske 

gravrättsinnehavaren har gjorts i någon form, skriftligt eller muntligt? 

Kyrkoherden svarar att hon kommer att ha samtal med vaktmästarna om sakfrågan och undersöka 

på vilka gravar det finns stenar som måste åtgärdas.  Gravrättsinnehavarna kommer att kontaktas i 

dessa fall. 

 

 

 

 

 

KR  § 72 

Mötets avslutande 

 

 

Ordförande tackar ledamöterna och kyrkoherden för ett givande sammanträde och förklarar 

därmed mötet avslutat. 

 

 

 
 


