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§ 142
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Sven Ivar Lidström hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar
sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Mats Björk, inleder med en kort andakt.
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Till justerare av protokollet utses Per Lönnberg och protokolljustering bestäms till
fredag 14 december kl 13,00, Kyrkcenter Piteå.
---
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Kallelsen och dagordningen godkänns med ett extra ärende:
- Information, förfrågan från Norrfjärdens församling
__________________________________________________________________
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§ 143
TRÄFF MED ARBETSLEDARNA FÖR KYRKOGÅRDARNA OCH
FASTIGHETER
Jan-Erik Bäckström, Piteå kyrkogård, Jesper Nyman, Hedens- och Långträsk/Gråträsk
kyrkogård, David Ahlin, Öjeby kyrkogård och Gunnar Vesterlund, Fastigheter, var
inbjudna till sammanträdet för att berätta om deras arbete.
Jan-Erik Bäckström; på Piteå kyrkogård är dom två åretruntanställda och under
sommarhalvåret tillkommer ett antal säsongsanställda och åtta veckors anställda.

KOPIA

Arbetet med att byta ur vattenposterna och koppla ihop dom med bevattningssystemet
har pågått under sommaren. Urnlund 3 är snart full så urnlund 4 görs klar för att tas i
bruk. Underhåll av vägar och säkring av gravstenar pågår fortlöpande.
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Jesper Nyman; på Hedens kyrkogård är dom två åretruntanställda och under
sommarhalvåret tillkommer ett antal säsongsanställda och åtta veckors anställda.

Under 2018 har mycket arbete gjorts i Gråträsk, I Långträsk är luftvärmepump
installerad. Ett nytt informationssystem fanns budgeterat för året men det avvaktas
med tills en översyn och projektering av nya vägar och eventuellt ny numrering av
gravfälten är gjord. Ny personalbyggnad kommer att uppföras vid verkstan, utanför
grindarna.
Den nya organisationen inom begravningsverksamheten är ett stort lyft för arbetet
inom verksamheten.
David Ahlin; På Öjebyns kyrkogård är dom tre åretruntanställda och under
sommarhalvåret tillkommer ett antal säsongsanställda och åtta veckors anställda.
Etapp 4, grusgångarna är färdigställda, återplantering av björkar och häckar pågår.
Säkring av gravstenar pågår kontinuerligt och dom flesta är säkrade. En del gamla
gravstenar har inte gått att säkra, så 13 st har bytts ut till nya gravstenar.
Gunnar Vesterlund; På fastighetsidan är dom fyra vaktmästare och två lokalvårdare
och under sommarhalvåret en säsongsanställd och en åtta veckors anställd.
Mycket har blivit gjort under året, upprustning och anpassning av Infjärdenkyrkan till
den nya organisationen. Färdigställande av lokaler för S:t Mary. Solceller på
Margretelund är igång och alstrar el. Ett stort projekt med inventering av alla
fastigheter har pågått under hösten, allt som har ett tak ska registreras.
_______
Kyrkorådet tackar för informationen
_____________________________________________________________________
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§ 144
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2018-10-23

____
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Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
____________________________________________________________________
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§ 145
KYRKOHERDENS RAPPORT
Kyrkoherde Mats Björk informerade om följande:
Personal och rekryteringar
- Projektanställd musiker (50%+50%) övergår från årsskiftet till
tillsvidareanställning med musikaliska och pedagogiska uppgifter i församlingen
- Rekrytering av komminister med ungdomsprofil 100% pågår – en sökande.
Anställningsintervju i närtid. Beräknat tillträde sommaren 2019.
- Rekrytering av Sjukhuspräst pågår (internrekrytering). Sista ansökningsdag den 7
december. Beräknat tillträde våren/sommaren 2019.
- Kommande rekrytering av diakon 100% (pensionsavgång). Beräknat tillträde
sommaren/hösten 2019.
- Diakoniassistent anställs för året 2019 med inriktning mot asylsökande och
flyktingar på havsbadet. Tjänsten beräknas att till största delen finansieras av
medel från Luleå stift.
- Extra resurs har tagits in (50%) för Pitemissionens arbete under vintern 20182019. Trots att det ser mörkt ut att få till stånd ett härbärge i samverkan med
kommunen, kommer riktad verksamhet mot målgrupp att erbjudas från kyrkornas
sida.
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Samverkan
- Ett enkelt avtal om samverkan har slutits mellan Piteå församling och Framnäs
folkhögskola. Främst handlar det om arbetet med språkträning för asylsökande och
flyktingar men också om samverkan kring sociala projekt mot gemensamma
målgrupper, t.ex. S:t Mary. Framnäs folkhögskola har fått extra resurser till dessa
grupper och vill samverka med församlingen om detta, ex vis riktade insater för
volontärer, kortare kurser.
Utbildning
- På fredag den 7:e december genomförs ett lärseminarium i Luleå. Detta kopplat till
ESF (europeiska socialfonden) och det projekt som Piteå församling är en del av
(S:t Mary). Kl. 09.00-12.00. Någon/några från kyrkorådet är välkommen med.
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§ 145 forts.
Gudstjänstplanering och kyrkskjutsar
- Begreppet ”sammanlyst” används ibland när gemensam gudstjänst firas i
församlingen. Men inför kommande gudstjänstplanering eftersträvas att inte
använda begreppet. Gemensam gudstjänst kan firas vid vissa tillfällen men målet
är att det dessa gånger även firas annan enkel form av gudstjänst
(kvällsgudstjänst/andakt/sånggudstjänst/mässa) i den andra kyrkan. Detta berör i
första hand Piteå och Öjeby kyrka. När enkel alternativ gudstjänst firas i den
”egna” kyrkan erbjuds inte kyrkskjuts till den gemensamma huvudgudstjänsten.
Utifrån reaktioner från församlingsbor diskuteras detta i arbetsgruppen. Det finns
ett värde i att våra större kyrkor erbjuder någon form av gudstjänst varje söndag.
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______
Kyrkorådet tackar för rapporten

________________________________________________________________
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§ 146
RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGÅRD
Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerade om följande:
-

Luftvärmepump är installerad i Långträsk kyrka.
Alla värmeanläggningar ska justeras in under 2018.
Strålkastarna vid Piteå kyrka är trasiga och måste bytas ut, olika lampor testas.
Öjeby kyrkogård, gamla delen är dåligt upplyst och måste ses över.
Pite Rönnskärs kapell är i behov av renovering, bl a taket måste åtgärdas och
även utvändig målning bör ske. En tillståndsansökan med olika förslag till
åtgärder har skickats till Länsstyrelsen i Västerbottens län. Återkopplingen
därifrån är att åtgärderna måste detaljplaneras och kostnadsberäknas innan
länsstyrelsen beviljar något tillstånd. Kurt tar tillbaka ansökan och arbetar med att
ta fram en detaljplan.
2018 har varit ett händelerikt år, mycket har hänt både när det gäller
församlingens fastigheter och på kyrkogårdarna.
Fastighetsgruppen kommer att träffas angående nybyggnationen på Hedens
kyrkogård.
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-

________
Kyrkorådet tackar för rapporten
_______________________________________________________________
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§ 147
EKONOMISK RAPPORT
Kanslichef Carina Holmström gav en ekonomisk rapport. Aktuell utfallslista som
kyrkorådet tar del av sträcker sig fram till och med 31 okt 2018.
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Utfallslistan redovisar olika verksamheters kostnader och intäkter för 2018.
Den ekonomiska situationen visar att upprättad budget följs.
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____

Kyrkorådet tackar för rapporten
_____________________________________________________________________
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§ 148
INFORMATION OM FÖRFRÅGAN FRÅN NORRFJÄRDENS FÖRSAMLING
Norrfjärdens församling rekryterar ny kyrkoherde. Då föreslagen kandidat ännu inte är
behörig (utbildning pågår) krävs att formell kyrkoherde utses under
utbildningsperioden.
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Piteå församlings kyrkoherde är tillfrågad och delegation för detta håller på att tas
fram. Uppdraget innebär en handledarfunktion samt formella åtaganden. Tid som
avsätts för detta beräknas till ca: 4 tim/veckan. Ekonomiskt behöver detta regleras
mellan församlingarna.
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________

Kyrkorådet diskuterar frågan och beslutar
att uppdra till kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström och kyrkoherde Mats Björk
att se över hur detta går att genomföra.
_____________________________________________________________________
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§ 149
BIDRAGSANSÖKAN FÖRENINGN SVERIGES DÖVBLINDA / NORD

KOPIA

En ansökan från föreningen Sveriges dövblinda/Nord har inkommit om bidrag till en
resa till Kiel och studiebesök i Göteborg 7 – 9 juni 2019.
De flesta av medlemmarna är gravt synskadade och hörselskadade eller döva.
Bidragsansökan är beräknad på att tio medlemmar plus tio ledsdagare åker med.
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______

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar
att uppdra till presidiegruppen att bereda ärendet.
__________________________________________________________________
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§ 150
ARBETSORDNING FÖR SYNENÄMND I ÖJEBY KYRKSTAD
Kyrkoherde Mats Björk föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen.
Piteå församling och Kyrkstugeägarnas intresseförening ser ett behov av att skapa en
synenämnd som går kontrollrundor i kyrkstaden, detta med syfte att bevara och
upprätthålla kulturmiljön. En synenämnd har funnits i tidigare i Piteå landsförsamling
och nu finns idéer om att väcka den till liv igen. Den tidigare synenämnden upphörde
någon gång vid 1990-talets slut.

KOPIA

Det är viktigt att synenämndens uppdrag är tydligt. Eftersom församlingen har
ansvaret att som markägare bevara den sk. kyrkstadsseden bör den vara ansvarig för
att en synenämnd kallas samman. Det är av största vikt att beslut om arbetsformen för
synenämnden fattas av både Piteå församlings kyrkoråd och i styrelsen för
Kyrkstugeägarnas intresseförening.
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Initialt är det viktigt för synenämnden att ta fram ett förslag på nytt
markupplåtelseavtal, ett avtal som skickas ut av Piteå församling i samband med köp
och överlåtelser. I detta avtal behöver kyrkstadsseden, och synenämndens uppgift att
jobba för dess bevarande, vara definierad. Den enskilde kyrkstugeägarens ansvar
behöver i avtalet vara tydligt formulerat.
Vid ett möte mellan Piteå församling och Kyrkstugeägarnas intresseförening den 16
oktober 2018 togs följande förslag på arbetsordning fram. Arbetsordning behöver
beslutas av både Piteå församlings kyrkoråd och av Kyrkstugeägarnas intresseförening
innan synenämndens arbete kan påbörjas.
1. Synenämnden är inte beslutande, men de personer som ingår i den ska representera
relevanta beslutande organ.
2. Synenämnden bör, förutom representanter från Piteå församling (kyrkogårds- och
fastighetschef samt vald representant från kyrkorådet) bestå av: ordförande i
Kyrkstugeägarnas intresseförening, Piteå museum, Länsstyrelsen i Norrbotten,
Piteå kommun (förslagsvis ordförande i kyrkstadsråd).
3. Synenämnden utser inom sig en sekreterare. Kyrkogårds- och fastighetschefen är
synenämndens ordförande.
4. Synenämnden kallas samman av Piteå församling utifrån sin roll som markägare,
och det ansvar för församlingen därmed har att bevara kyrkstadsseden.
5. Synenämnden gör en årlig tillsyn på utvald del av kyrkstaden.
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§ 150 forts.
6. Synenämnden delar in kyrkstaden i tre kontrollområden, vilket innebär att hela
kyrkstaden kontrolleras inom en treårsperiod. Varje ”kontrollrunda” bör föregås av
information till kyrkstugeägare inom berört område.
7. Synenämnden kallar i samband med tillsyn av kyrkstaden även till brandsyn.
Brandsyn genomförs av Räddningstjänsten.
8. Synenämnden för protokoll och avlägger rapport till Kyrkorådet, Kyrkstugeägarnas
intresseförening och till kyrkstadsrådet.
Beredningsgruppen anser att förslaget till arbetsordning som arbetsgruppen med
representanter för Piteå församling och Kyrkstugeägarnas intresseförening tagit fram
bildar den grund som behövs för att få till stånd bra förutsättningar för att bevara
kyrkstadsseden i Öjeby kyrkstad och föreslår:

KOPIA

att kyrkorådet under förutsättning av Kyrkstugeägarnas intresseförenings godkännande
beslutar att punkterna ovan (1-8) ska gälla som arbetsordning för Öjeby kyrkstads
synenämnd
att Piteå församling representeras i synenämnden av Kyrkogårds- och fastighetschefen,
någon av kommunikatörerna och en representant för kyrkorådet
att Kyrkogårds- och fastighetschefen utses till ordförande för synenämnden
att Marianne Hedkvist utses som kyrkorådets representant i synenämnden
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Barnkonsekvensanalys har genomförts. Bildandet av en synenämnd som aktivt jobbar
för att bevara kyrkstadsseden i Öjeby kyrkstad har inga negativa konsekvenser för
barn.
_________
Kyrkorådet diskuterar förslaget och beslutar:
att under förutsättning av Kyrkstugeägarnas intresseförenings godkännande att
punkterna ovan (1-8) ska gälla som arbetsordning för Öjeby kyrkstads synenämnd
att Piteå församling representeras i synenämnden av Kyrkogårds- och fastighetschefen,
någon av kommunikatörerna och en representant för kyrkorådet
att Kyrkogårds- och fastighetschefen utses till ordförande för synenämnden
att Marianne Hedkvist utses som kyrkorådets representant i synenämnden
__________________________________________________________________
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§ 151
PERSONUPPGIFTSPOLICY GDPR
Ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen.
En konsekvens av den nya lagen angående GDPR är att varje Svenska kyrkans
församling ska fastställa en egen personuppgiftspolicy. Syftet är att säkerställa att
församlingen behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt med
hänsynstagande till individens rätt till skydd av integritet. Inga centralt fastställda
mallar har ännu framtagits. Församlingens assistent för personalfrågor Viktoria
Eriksson har tagit fram ett förslag som bygger på det som kyrkostyrelsen tagit fram för
sin egen verksamhet.
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Beredningsgruppen anser att det framtagna förslaget håller rätt nivå och ställer sig
bakom det redovisade förslaget. Dataskyddsombudet har tittat på förslaget och har
inga invändnigar mot detta. Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet antar redovisat
förslag till Personaluppgiftspolicy enligt bilaga 1.
Barnkonsekvensanalys är gjord och en viktig utgångspunkt för
Personaluppgiftspolicyn är att skydda individen, inte minst de minsta och svaga.
__________
Kyrkorådet diskuterar förslaget och beslutar:
att anta redovisat förslag till Personaluppgiftspolicy enligt bilaga 1.

_____________________________________________________________________
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§ 152
INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY GDPR
Ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen.
En konsekvens av den nya lagen angående GDPR är att varje Svenska kyrkans
församling ska fastställa en egen informationssäkerhetspolicy. Syftet med denna är att
se till att information finns tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt och
att obehöriga inte får åtkomst till informationen. För att åstadkomma detta ska ett
systematiskt arbete bedrivas. Informationssäkerhetsarbetet ska genomsyra all
verksamhet i församlingen. Församlingens assistent för personalfrågor Viktoria
Eriksson har tagit fram ett förslag.
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Beredningsgruppen anser att det framtagna förslaget håller rätt nivå och ställer sig
bakom det redovisade förslaget. Dataskyddsombudet har tittat på förslaget och har
inga invändnigar mot detta.
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Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet antar redovisat förslag till
Informationssäkerhetspolicy enligt bilaga 2.

Barnkonsekvensanalys är gjord och en viktig utgångspunkt för
Informationssäkerhetsspolicyn är att skydda individen, inte minst de minsta och svaga.
______
Kyrkorådet diskuterar förslaget och beslutar:
att anta redovisat förslag till Informationssäkerhetspolicy enligt bilaga 2.
_____________________________________________________________________

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll

PITEÅ FÖRSAMLING

Sammanträdesdatum

KYRKORÅD

2018-12-04

§ 153
KOMMUNIKATIONSPOLICY OCH PLATTFORM
Kyrkoherde Mats Björk föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen.
Församlingens kommunikationspolicy och plattform ska årligen ses över.
Beredningsgruppen ställer sig bakom förslaget. Gruppen konstaterar också att vid
nästa års översyn kommer policyn att renodlas från riktlinjerna. Vidare konstaterar
beredningsgruppen att det föreligger ett utbildningsbehov både för anställda och
förtroendevalda när det gäller kommunikation, inte minst när det gäller
mediekontakter.
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Barnkonsekvensanalys är gjord och i slutet av dokumentet angående
kommunikationspolicy finns barnperspektivet belyst.
Beredningsgruppen föreslår
att kyrkorådet antar redovisat förslag till Kommunikationspolicy och plattform enligt
bilaga 3.
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att kyrkorådet beslutar att det under 2019 anordnas ett särskilt utbildningstillfälle för
både anställda och förtroendevalda angående hantering av mediekontakter
________
Kyrkorådet diskuterar förslaget och beslutar:
att anta redovisat förslag till Kommunikationspolicy och plattform enligt bilaga 3.
att det under 2019 anordnas ett särskilt utbildningstillfälle för både anställda och
förtroendevalda angående hantering av mediekontakter.
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§ 154
FÖRSAMLINGSKOLLEKTER 1:A HALVÅRET 2019
Kyrkoherde Mats Björk föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen.
Kyrkorådet ska bestämma vart församlingskollekterna ska gå. Kyrkostyrelsen har
beslutat om rikskollekterna och stiftsstyrelsen angående stiftskollekterna.
Kyrkoherden har tagit fram ett förslag till ändamål för församlingskollekterna under
första halvåret 2019. Beredningsgruppen ställer sig bakom det förslaget.
Beredningsgruppen anser också att det är bra att besluta om ett halvår i taget för att
möjliggöra ändamål som är svåra att förutse lång tid i förväg.

KOPIA

Beredningsgruppen föreslår
att kyrkorådet fastställer kollektändamål för första halvåret 2019 enligt bilaga 4.

Original finns på kyrkcenter!

Barnkonsekvensanalys är gjord och några av de föreslagna församlingskollekterna går
till ändamål som direkt eller indirekt stärker barns situation, t ex Ett värdigare liv för
romer, Diakoni i församlingen, Svenska kyrkans internationella arbete och
Havsbadskyrkan.

_____
Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:
att fastställa kollektändamål avseende församlingskollekter under första halvåret 2019
enligt bilaga 4.
_____________________________________________________________________
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§ 155
SAMMANTRÄDESPLAN 2019
Ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen.
Kyrkorådet ska varje år besluta om kommande års sammanträdestider. Under 2018 har
de flesta sammanträden legat kvällstid. Tidigare år låg sammanträdena alltid dagtid.
Anledningen till förändringen var att underlätta för ledamöter som är aktiva i
arbetslivet att kunna deltaga.

KOPIA

Beredningsgruppen anser att erfarenheterna av upplägget under 2018 varit positiva och
föreslår en fortsättning med samma upplägg under 2019. Tre kyrkorådstillfällen
behöver ändå ligga dagtid, dels när kyrkorådet ska möta personalen för att ta fram
underlag till prioriterade områden för kommande år och dels de båda tillfällen när
Årsredogörelsen respektive Verksamhetsplan och budget ska behandlas.

Original finns på kyrkcenter!

Kvällssammanträdena förslås börja kl 18. Mötet tillsammans med personalen börjar kl
08.15 och det egentliga kyrkorådssammanträdet blir då kl 13. De båda mötena
angående Årsredogörelse och Verksamhetsplan och budget föreslås börja kl 13 och
kan då fortsätta utöver kvällen så länge det behövs.
Beredningsgruppen föreslår
att kyrkorådet fastställer sin sammanträdesplan för 2019 enligt bilaga 5.
______
Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:
att fastställa sammanträdesplanen enligt bilaga 5.
_____________________________________________________________________
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§ 156
AVSLUTNING

KOPIA

Ordföranden Sven Ivar Lidström tackar för dagens möte och tillönskar alla en fin
advent och helgtid och förklarar sammanträdet avslutat.

______________________________________________________________
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