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§ 42
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Sven Ivar Lidström hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat. Kyrkoherde Richard Asplund inleder med en kort andakt.
Till justerare av protokollet utses Lilian Sjöström och protokolljustering bestäms till
torsdag 1 april kl 10,00 Kyrkcenter Piteå.
____
Kallelsen och dagordningen godkändes.
__________________________________________________________________
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§ 43
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2021-02-24
_____
Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
____________________________________________________________________
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§ 44
KYRKOHERDENS RAPPORT
Kyrkoherde Richard Asplund informerar om följande:
-

Ny funktion, biträdande kyrkoherde, är inrättad. Anna-Karin Jonsson har börjat.
Hon har delegerat personalansvar för präster, planering gudstjänster o kyrkliga
handlingar. Biträder kyrkoherden när så behövs.

-

Rekrytering Fastighets- och kyrkogårdschef. Annonsen är ute innan påsk. Sista
ansökningsdag 25 april.

-

Löneöversynerna pågår och hoppas kunna vara klara för utbetalning i april.

-

Lokalförsörjningsplan, en grupp är utsedd och arbetet påbörjas.

-

Corona: Fortsatta restriktioner i verksamheten. Det innebär stora begränsningar
men verkar också fungera eftersom vi inte än upptäckt smitta som är relaterad till
vår verksamhet eller spridning emellan personal.
Förra veckan fattade jag beslut, efter samråd med berörd personal, att de två
planerade konfirmandlägren Stockholm och Åre inte kan genomföras utan vi
planerar för dagverksamhet, mindre grupper och ute.

-

I morgondagens personalsamlingar så påbörjar vi arbetet med att fundera på vilket
sätt vi kan återuppta verksamhet, förhoppningsvis i höst. Möjligheter och
prioriteringar.

-

Samråd med Hortlax och Norrfjärdens församling. Gemensam marknadsföring,
gymnasiekonfirmation, samverkan i upphandlingar är några av ämnen som
nämndes.

-

Piteå 400 – en reviderad kommunikationsplan har tagits fram p g a pandemins
påverkan. Ann-Karin Jonsson fortsätter att vara kontaktperson tillsammans med
kommunikatörerna.

-

Mottagning av ny kyrkoherde planeras nu, med förhoppning att kunna genomföras
den 13 juni.

_____
Kyrkorådet tackar för rapporten.
_____________________________________________________________________
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§ 45
RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGÅRD
Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerade om
-

Hedens personalbyggnad, den är förbesiktad och slutsamråd med kommunen har
genomförts. En del småsaker ska justeras och efterbesiktas den 25/3.
Inflyttning blir när nätverket är installerat och möblerna på plats. Byggnaden är
försäkrad.

-

Kyrkcenters eventuella om-och tillbyggnation. Information till arbetsgrupperna
dröjer pga coronaläget, ritningarna finns därför utlagda på församlingens intranät.
Ny kostnadskalkyl på gång av Norconsult. Klart innan Kyrkofullmäktige i maj.
Möte med Norconsult inom kort för genomgång av ritningar och kalkyl.

-

Piteå kyrka, reparation av orgeln är beställd.

-

Byte av el-panna i garaget på Piteå kyrkogårds pågår.

-

Möte med kyrkogårds- och fastighetsgruppen och förmannen på Piteå kyrkogård
angående biologisk mångfald på kyrkogårdarna har skett . Förslaget är att fräsa
upp området mellan Källbogatan och Sundsgatan, ca 6 – 7 tusen m2, och så in
med lämpliga sorter som gynnar bin. Vi har också kollat upp kostnaderna för att få
dit bikupor. Normalpris är 2487:- inkl moms/månad = 29 844 kr/år. Församlingens
pris är 1000:- inkl moms/månad = 12 000kr/år. Dessa priser är per bikupa. En
annan tanke är att vi fräser upp detta område och enbart sår in och slår ner efter
fröfällning i slutet av säsongen.

-

Öjeby kyrkogårds garage/personalbyggnad, takbyte och fönsterbyte pågår.

-

Infjärden byte av fönster är nästan klart det återstår att byta i två kontor.

-

En fråga som kom upp vid förra sammanträdet var skyltningen vid parkeringen
upp vid Öjeby kyrka. Skyltningen som finns där är att parkeringen är tillåten alla
dagar 06 – 23.

_____

Kyrkorådet tackar för rapporten.
_______________________________________________________________
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§ 46
EKONOMISK RAPPORT
Kanslichef Carina Holmström föredrar ärendet.
Information om att resultatet vid bokslutet för 2020 blir 7,4 milj kr, vilket är 6,8 milj
mer än budgeterat. Till stor del hänförs det till den pågående pandemin eftersom
många verksamheter legat nere under stor del av året.
Kan nämnas att det på personalsidan blir ett överskott med ca 2,5 milj kr, beroende av
vakanser och att församlingen med anledning av pandemin fått sänkta
arbetsgivararavgifter.
Största avvikelserna är på verksamhetskostnaderna med totalt ca 3,3 milj kr.
Utdelning på finansiella tillgångar är 746 tkr mer än budgeterat
_____
Kyrkorådet tackar för informationen.
_____________________________________________________________________
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§ 47
DELEGATIONSBESLUT
-

Kyrkoherde Richard Asplund har utsett en biträdande kyrkoherde, komminister
Anna-Karin Jonsson. Delegerat personalansvar för präster, planering gudstjänster
och kyrkliga handlingar ingår i uppdraget, likaså att biträda kyrkoherden när så
behövs.

_____________________________________________________________________
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§ 48
ÅRSREDOVISNING 2020
Den upprättade årsredovisningen för 2020 ska beredas innan beslut.
______

Kyrkorådet beslutar:
att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet.

__________________________________________________________________
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§ 49
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020
Den upprättade verksamhetsuppföljningen för 2020 ska beredas innan beslut.
______

Kyrkorådet beslutar:
att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet.
____________________________________________________________________
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§ 50
ÖVERSYN AV REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA
TRANSAKTIONER MED ATTESTREGLEMENTE
Kyrkorådet ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet
Översyn av reglementet ska ses över och uppdateras.
______
Kyrkorådet beslutar:
att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet.
____________________________________________________________________
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§ 51
HAVSBADSKYRKAN
Kyrkorådet ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet
En skrivelse har inkommit från föreningen Havsbadskyrkan med frågor om vad
medlemmarna vill med sitt medlemskap.
Kyrkorådet i Piteå församling informerades om detta 2020-12-01 och beslöt att
avvakta med svar till föreningen tills det inkommit svar från övriga medlemmar.
Nu har svar på frågeställningarna inkommit och ärendet föreslås beredas av
Presidiegruppen.
______
Kyrkorådet beslutar:
att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet.
____________________________________________________________________
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§ 52
PRIORITERADE OMRÅDEN 2022
Kyrkorådet ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet.
Den 24 februari träffades kyrkorådet och representanter från personalen i ett digitalt
möte för att lyfta upp tankar om mål och prioriterade områden för 2022.
En sammanställning av detta är gjord och kyrkorådets uppgift är att processa fram
prioriterade områden för 2022.
_____
Kyrkorådet beslutar:
att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet.
_____________________________________________________________________
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§ 53
UTSE INVENTARIEANSVARIGA FÖR KYRKLIGA INVENTARIER
Kanslichef Carina Holmström redogör för ärendet.
En skrivelse har kommit från Luleå stift att det i varje församling ska utses två
personer som har ansvar att föra förteckning över församlingens kyrkliga inventarier .
Efter mer undersökningar så framgår det att det är kyrkoherden som utser dessa
personer.
______
Kyrkorådet överlämnar frågan till kyrkoherden för beslut.
_____________________________________________________________________
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§ 54
KYRKORÅDETS STORLEK FR O M ÅR 2022
Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av
Presidiegruppen som består av: Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders
Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också
Bakgrund
Kyrkorådets ordförande aktualiserade vid decembersammanträdet frågan om
kyrkorådets storlek. Kyrkorådet har nu 12 ordinarie ledamöter utöver kyrkoherden och
12 ersättare.
Kyrkoordningen har föreskrifter när det gäller kyrkofullmäktiges storlek. Antalet är
kopplat till antalet röstberättigade i församlingen. Antalet ska vara minst 15 i
församlingar med högst 5000 röstberättigade, minst 25 i församlingar med mellan
5000 och 20000 röstberättigade och minst 35 i församlingar med över 20000
röstberättigade. Piteå församling har knappt 20000 röstberättigade. Inför nuvarande
mandatperiod minskades kyrkofullmäktiges storlek från 35 till 29 ledamöter men
ingenting gjordes då åt kyrkorådets storlek. Det enda kyrkoordningen säger om
kyrkorådets storlek är att antalet ledamöter inte får vara mindre än sex.
Enligt kyrkorådets arbetssätt inbjuds två extra ersättare till sammanträdena enligt en
rullande ordning så att alla ersättare får en egen erfarenhet av kyrkorådets arbete även
om man inte tjänstgör. Det innebär att nästan hälften av fullmäktigeledamöterna kan
ha varit delaktiga i kyrkorådens behandling av ett ärende som sedan ska beslutas om i
fullmäktige.
Det är egentligen det nyvalda fullmäktige som ska besluta om kyrkorådets storlek men
det mest praktiska är att nuvarande fullmäktige tar ett inriktningsbeslut så att
förutsättningarna är kända när nomineringar ska ske till det nya kyrkorådet.
Praxis är att det är ett udda antal ledamöter i kyrkoråd. Enligt kyrkoordningen ska
antalet ersättare vara minst hälften av valda ledamöter.
Kyrkorådet 2020-12-01 uppdrog till presidiegruppen att bereda ärendet.
Presidiegruppen ansåg 2021-02-29 att det är bra om jämförelsematerial tas fram från
andra församlingar och att kyrkorådet i februari har ett första samtal i ärendet utan att
fatta något beslut och att presidiegruppen fullföljer sin beredning innan kyrkorådet i
mars.
Synpunkter som framfördes vid kyrkorådet 2021-02-24 var ett par inlägg om att ett
större kyrkoråd innebär att fler blir delaktiga i kyrkorådsfrågorna och att det ökar
möjligheterna för små nomineringsgrupper att bli företrädda.
Jämförelsematerial angående ett antal andra församlingar enligt bilaga 1.
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§ 54 forts.
Huvudargumentet för en minskning av kyrkorådets storlek är att antalet i
beredningsorganet kyrkorådet inte ska vara för stort i relation till antalet ledamöter i
fullmäktige.
Huvudargumentet för att behålla nuvarande storlek är att fler förtroendevalda blir
engagerade i kyrkorådsfrågor och att det ökar möjligheterna för små
nomineringsgrupper att bli företrädda.
Vid presidiegruppens försatta handläggning 2021-03-12 konstaterades att det är
viktigt att ett beslut i den här sortens fråga får bredare förankring i kyrkofullmäktige
än som vid ett vanligt majoritetsbeslut. Beslutet där bör kräva så kallad kvalificerad
majoritet, i det här fallet att alternativet minskning från 12 till 10 förtroendevalda
stöds av åtminstone två tredjedelar av närvarande röstberättigade i kyrkofullmäktige.
Om antalet ordinarie ledamöter minskas från 12 till 10 bör antalet ersättare också
minskas.
Även om en majoritet i presidiegruppen tydligt förordar en minskning av antalet
ledamöter är presidiegruppen angelägen om att den eventuella minskningen av
kyrkorådets storlek får så bred förankring som möjligt.
Presidiegruppen föreslår att kyrkorådet beslutar
att föreslå att kyrkofullmäktige först beslutar att det ska krävas kvalificerad majoritet
för att beslut om minskning av antalet ledamöter ska äga giltighet
att föreslå att kyrkofullmäktige tar ställning till om antalet ordinarie ledamöter i
kyrkorådet ska minskas från 12 till 10 eller förbli oförändrat
att föreslå att kyrkofullmäktige beslutar att antalet ersättare minskas från 12 till
maximalt 10 om antalet ordinarie ledamöter minskas till 10
Eventuellt beslut om förändrat antal ledamöter ska ses som en rekommendation till det
nyvalda fullmäktige och att det gäller från 2022 när den nya mandatperioden börjar.
______
Kyrkorådet beslutar:
att föreslå att kyrkofullmäktige först beslutar att det ska krävas kvalificerad majoritet
för att beslut om minskning av antalet ledamöter ska äga giltighet
att föreslå att kyrkofullmäktige tar ställning till om antalet ordinarie ledamöter i
kyrkorådet ska minskas från 12 till 10 eller förbli oförändrat
att föreslå att kyrkofullmäktige beslutar att antalet ersättare minskas från 12 till
maximalt 10 om antalet ordinarie ledamöter minskas till 10
Eventuellt beslut om förändrat antal ledamöter ska ses som en rekommendation till det
nyvalda fullmäktige och att det gäller från 2022 när den nya mandatperioden börjar.
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§ 55
DELGIVNINGAR
Inga delgivningar
__________________________________________________________________
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§ 56
ANMÄLAN AV NYA ÄRENDEN FRÅN LEDAMÖTERNA

- Arvodesreglemente
_____________________________________________________________________
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§ 57
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden togs upp
_______________________________________________________________
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§ 58
AVSLUTNING
Ordföranden Sven Ivar Lidström tackar för dagens möte och förklarar sammanträdet
avslutat.
____________________________________________________________________
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