
 

 

 
     

 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sammanträdesdatum 

 

 Kyrkorådets arbetsutskott  2020-10-15 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Plats och tid Digitalt sammanträde kl. 14.30-20.00 
 
 Beslutande  Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson, Karin Tilly, Britt Sandström, Rune Vikman 

(för Maria Thorgren), domprost Daniel Eklund 
   
Ersättare  - 
   
Övriga deltagare Utredare Ingela Cronberg (§ 90-91), personalchef Katharina Forsberg (§ 92), 

ekonomichef Eva Hollaus (§ 93-94) samt fastighets- och tf kyrkogårdschef 
Eva Carlin (§ 95, 101) 

 
Utses att justera Britt Sandström 

 
 Underskrifter Sekreterare .................................................. Paragrafer §§ 89-101 

  Sara Granberg 
 
 
 Ordförande .................................................. 
  Jörgen Eklund 
 
 
 Justerande ................................................... 
  Britt Sandström 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kyrkorådets arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 15 oktober 2020 
 
Datum för   
anslags uppsättande 
 
Förvaringsplats Pastoratets stabskansli 
för protokollet  
 
Underskrift  .................................................. 

__________________________________________________________________________________ 
   Utdragsbestyrkande   



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet och därefter höll domprost Daniel 

Eklund en andakt utifrån skapelsens lovsång och miljö. 
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VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 89 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Fastställande av dagordning 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen godkänns med följande tillägg under ”Övriga ärenden”: 

 Presidiegruppmötet 3 november 

 Möjlighet till fysiskt och digitalt möte med AU 

 Familjerådgivningen 

 Riktlinjer för begravningsväsendet 

 Sammanslagning fastighets- och kyrkogårdsförvaltningen 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 90 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Internkontrollplan 2021 

Utredare Ingela Cronberg föredrog gällande förslag till internkontrollplan 

2021. Internkontrollplanen för nästa år kommer att bland annat att handla om 

att fortsätta arbeta utifrån kompetensförsörjningsplanen, jobba med vårt ar-

betsgivarvarumärke samt att jobba med både extern och intern kommunikat-

ion. 

Arbetsutskottet överlade gällande identifierade risker samt skillnader mot 

årets internkontrollplan. 

Ordförande Jörgen Eklund informerade om att pastoratet under nästa år kom-

mer att se över hur arbetet med intern kontroll kommer att se ut. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att föreslå för kyrkofullmäktige att fast-

ställa internkontrollplan 2021. 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 91 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Kostnadsfri verksamhet 0-18 år 

Utredare Ingela Cronberg föredrog gällande den utvärdering som gjorts av 

avgiftsfri verksamhet för barn och unga, ett beslut som kyrkofullmäktige tog 

under 2016. Syftet med beslutet var att öka delaktighet oavsett ekonomiska 

förutsättningar. 

Det är fortsatt viktigt att möjliggöra för barn och ungas deltagande inom pas-

toratets verksamhet. Med anledning av detta så har utvärderingen av den av-

giftsfria verksamheten genomförts för att tydliggöra eventuella konsekvenser 

av beslutet samt identifiera förslag på åtgärder. 

Ingela Cronberg rapporterade att den gemensamma synen och tolkningen av 

riktlinjen är att den avgiftsfria verksamheten gäller för barn och unga 0-18 år 

oavsett vilken verksamhet de deltar inom. Då denna tolkning inte påverkat 

varken omfattningen eller kvaliteten på den verksamhet som bedrivits så bör 

det vara en fortsatt inriktning inom pastoratet då den möjliggör delaktighet 

inom hela pastoratets organiserade verksamhet och då oavsett ekonomiska 

förutsättningar. 

Slutsatsen är att det kan finnas behov av att synliggöra pastoratets avgiftsfria 

verksamhet ytterligare för att öka deltagandet, lyfta verksamheten samt tyd-

liggöra beslutet för de som deltar i verksamheten och för dem som deltar från 

andra länder. 

Arbetsutskottet överlade gällande formulering kring möjlighet att ta ut en av-

gift vid utebliven närvaro. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Att rapporten föreläggs kyrkorådet. 

____  
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 92 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Personalärenden 

a) Rapport om vakanser och rekryteringar till lediga tjänster som ska återbesättas 

Personalchef Katharina Forsberg redogjorde för aktuella rekryteringar samt nya 

tillsvidare- och visstidsanställningar. Hon redogjorde även för aktuella sjuktal. 

b) Förteckning över vilka återbesättningsprövade tjänster som inte återbesatts 

Katharina Forsberg redogjorde för aktuella vakansprövningar. 

c) Policy mot kränkande särbehandling 

Katharina Forsberg föredrog gällande ändringar i rubricerad policy. 

d) Nya lönekriterier 

Katharina Forsberg föredrog gällande de nya lönekriterier som tagits fram och 

som kopplats till mallen för lönesamtal. 

e) Kompetensförsörjningsplan 

Katharina Forsberg föredrog gällande kompetensförsörjningsplan. Arbetsutskottet 

överlade gällande kompetensbehov och utmaningar. 

f) Övriga personalärenden 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande uppsägning av en medar-

betare på grund av personliga skäl. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Läggs till handlingarna. 

c) Att föreslå kyrkorådet att godkänna förslag på policy mot kränkande sär-

behandling samt överlämna denna till kyrkofullmäktige. 

d) Läggs till handlingarna. 

e)   

f) Läggs till handlingarna. 

____  
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 93 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Årsplan med budget och verksamhetsplan för 2021 

Domprost Daniel Eklund inledde med en genomgång av verksamhetsplanen 

och redogjorde för principer för de verksamhetsnära målen, både för försam-

lingsverksamheten och för kyrkogårdsförvaltningen. Han redogjorde också 

för en övergripande verksamhetsplan för pastoralområdena samt en övergri-

pande kommunikationsplan. 

Arbetsutskottet överlade, bland annat gällande kyrkogårdsutskottets förslag 

på omformulering av uppföljning av de verksamhetsnära målen inom kyrko-

gårdsförvaltningen. 

Föreslogs även att statistik från kyrkobokföringen avseende bland annat dop 

och begravningar regelbundet rapporteras till arbetsutskottet. 

Därefter föredrog ekonomichef Eva Hollaus budget för 2021 jämfört med 

budget för 2020. Hon sammanfattade även de förändringar i personalbudget 

som gjorts 2021 jämfört med 2020. 

Arbetsutskottet överlade, bland annat gällande familjerådgivningen, ombygg-

nation av Domkyrkan och flerårsprognos. 

 

Förelåg årsplan med budget samt budgetbilagor. Barnkonsekvensanalys, bi-

laga 8, tas fram till kyrkorådets möte den 29 oktober. 
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 93 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

____ 

Arbetsutskottet beslutar 

Att uppdra åt domprost Daniel Eklund att återkomma med ett förslag för 

återrapportering av nyckeltal en gång i kvartalet. 

Att statistik från kyrkobokföringen regelbundet rapporteras till arbetsutskot-

tet 

Arbetsutskottet lägger följande beslutsförslag till kyrkorådet och kyrko-

fullmäktige 

1. Att godkänna årsplanen. 

2. Att den lokala kyrkoavgiften för år 2021 för kyrkotillhöriga i Svenska kyr-

kan Västerås pastorat fastställs till 0,88 procent av den till kommunal in-

komstskatt beskattningsbara inkomsten. 

3. Att internräntan för år 2021 ska vara 0,25 procent. 

4. Att varje övernattning för unga på Finnåkers kursgård som betalas av pas-

toratet subventioneras med 50 kronor per natt. För detta ändamål avsätts 

150 000 kronor i pastoratets budget. 

5. Att följande bidrag fastställs för år 2021: 

Den Öppna dörren  300 000 kronor 

Ekumeniska rådet    25 000 kronor 

Äldreveckor på Finnåker 100 000 kronor 

Finnåkers kursgård, grundbidrag 500 000 kronor 

Goda nyheter (Gideoniterna)   10 000 kronor 

6. Att fastställa budget för investeringar och större projekt år 2021 till 

28 515 000 kronor. Bilaga 5 och 7. 

7. Att fastställa budget för Västerås pastorat år 2021. Bilaga 1. 

8. Att fastställa budgetplan för åren 2021-2025. Bilaga 2. 

____  
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VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 94 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Målkapital 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande målkapital. 

I kyrkoordningen 47 kap § 5 framgår att ”kyrkofullmäktige ska fastställa ett 

mål för det egna kapitalets storlek”. Västerås pastorat har sedan tidigare ett 

fastställt målkapital på 228 985 tkr. 

____ 

Arbetsutskottet lägger följande beslutsförslag till kyrkorådet och kyrko-

fullmäktige 

Att fastställa målkapitalet till oförändrad nivå 228 985 tkr 

Målkapitalet ska omprövas så snart Lokalförsörjningsplanen är beslutad och 

de ekonomiska effekterna utifrån detta kan beräknas. 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 95 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Lokalförsörjningsplan - målskrivning 

Fastighets- och tf kyrkogårdschef Eva Carlin föredrog gällande förslag till 

övergripande mål för pastoratets lokalförsörjning samt tio strategier för att nå 

det målet. 

Hon redogjorde även för en handlingsplan, tidplan samt hållbarhetsperspek-

tiv på arbetet. 

Arbetsutskottet överlade bland annat gällande handlingsplan och förankring. 

____ 

Arbetsutskottet lägger följande beslutsförslag till kyrkorådet och kyrko-

fullmäktige 

 Att det övergripande målet för pastoratets lokalförsörjningsarbete är: 

Fastighetskostnaderna ska över tid uppgå till högst 20 % av pastora-

tets kyrkoavgiftsintäkter efter ekonomisk utjämning. 

 Att, utifrån nu fastställt övergripande mål, en handlingsplan för avytt-

ring och andra åtgärder inklusive ekonomiska konsekvenser ska redo-

visas för beslut i kyrkofullmäktige i maj/juni 2021. 

 Att under 2021 effektuera säsongsanvändning av vissa kyrkor. 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 96 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Uppföljning av PWC-rapporten om församlingsråden 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande uppföljning inför kommande 

mandatperiod åren 2022-2025. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Att uppdra till valberedningen att bearbeta PWC:s rapport om rekryteringen 

av förtroendevalda till församlingsråden och att återkomma med konkreta 

förslag. 

Uppdraget med de förslag valberedningen lägger fram ska läggas fram senast 

den 31 mars 2021 för att kunna hanteras i arbetsutskottet den 15 april 2021. 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 97 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Urbruktagande av Lövuddens kapell 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande Lövuddens kapell. Kapellet har 

alltid varit präglat av det ekumeniska arbetet i staden, men invigningen utför-

des 1984 av Svenska kyrkans biskop. Kapellet och dess inventarier har helt 

finansierats genom insamlade medel och det har funnits en kapellstiftelse. 

Under 2019 såldes anläggningen på och de nya ägarna har under hösten 2020 

uttryckt önskemål till pastoratet att kapellet ska tas ur bruk, då de fortsätt-

ningsvis inte avser att bedriva verksamhet på samma sätt. 

Kapellet har aldrig tillhört Svenska kyrkan, men då det inte längre kommer 

att användas som kapell och det är invigt av Svenska kyrkans biskop ska det 

också formellt tas ur bruk enligt Svenska kyrkans ordning. 

Arbetsutskottet överlade gällande kapellets inventarier. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Att inhämta yttrande från Västerås Lundby församlingsråd angående urbruk-

tagade av Lövuddens kapell. 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 98 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Justering av mötesplanen för år 2021 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande förslag till ny mötesplan för 

2021. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Att fastställa justering av mötesplanen för kyrkorådet under år 2021, samt  

Att överlämna till kyrkofullmäktiges presidium att hantera förslag till mötes-

tider för kyrkofullmäktige under år 2021. 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 99 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Anmälningar 

Inga anmälningar. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 100 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Rapporter 

a) Domprostens rapport 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande: 

 Smittspridning covid-19 

 Förlängning av stiftets beslut att stänga stiftsgårdar för ungdoms-

läger 

 Öppnade gudstjänster. 

 Översyn av rutin för barnkonsekvensanalys 

 Upptaktsmöte inför revision 2020 

 Två nya chefer i ledningsgruppen 

 Introduktionsdag för nyanställda 16 oktober 

b) Övriga rapporter 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Läggs till handlingarna. 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 101 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Övriga ärenden 

a) Presidiegruppmötet 3 november 2020 

Ordförande Jörgen Eklund informerade om förslag att hålla mötet digi-

talt, eftersom det sannolikt blir för många i riskgrupperna för att träffas 

fysiskt. För att få mötet hanterbart digitalt behöver antalet deltagare redu-

ceras. Arbetsutskottet överlade gällande upplägg 

b) Möjlighet till fysiskt och digitalt möte med AU 

Jörgen Eklund återrapporterade gällande möjlighet att ha ett möte både 

digitalt och fysiskt. Arbetsutskottet överlade. 

c) Familjerådgivningen 

Frågan behandlades i samband med §93. 

d) Riktlinjer för begravningsväsendet 

Kyrkogårdsutskottets vice ordförande Rune Vikman informerade. 

e) Sammanslagning fastighets- och kyrkogårdsförvaltningen 

Ordförande Jörgen Eklund informerade och inhämtade rapport från kyr-

kogårdsutskottets vice ordförande Rune Vikman och fastighetsutskottets 

ordförande Britt Sandström. Domprost Daniel Eklund redogjorde för lagt 

förslag. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

a) Att fortsätta planering av presidiegruppsmötet. 

b) Läggs till handlingarna. 

c) Läggs till handlingarna. 

d) Läggs till handlingarna. 

e) Att bifalla domprost Daniel Eklunds förslag om att lägga samman fastig-

hets- och kyrkogårdsförvaltningarna under en gemensam chef. 

Att fastighetsutskottets önskan om en arbetsledare ska beaktas. 

____  
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 101 2020-10-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och därefter ledde domprost  

Daniel Eklund välsignelsebönen. 


