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Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet och domprost Daniel Eklund höll 

en betraktelse om våren och skapelsekraften. Han läste därefter kapitel 14 i 

Johannesevangeliet och ledde i bön. 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 45 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Fastställande av dagordning 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen godkänns. 

____ 
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 Uppföljning från tidigare AU av beslutade uppdrag 

Inget att rapportera. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 
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Personalärenden 

a) Rapport om vakanser och prövning av återbesättning av lediga tjänster 

Personalchef Katharina Forsberg redogjorde för aktuella rekryteringar 

och tjänster som har vakansprövats. Domprost Daniel Eklund redogjorde 

för innehåll och upplägg i vakansprövad tjänst som musiksekreterare. 

Arbetsutskottet överlade gällande vakansprövade tjänster. 

b) Rekryteringar till lediga tjänster som ska återbesättas 

Katharina Forsberg redogjorde för nya och avgående tillsvidare- och 

visstidsanställda. Hon rapporterade även statistik för sjuktal samt 

fördelning av kostnader för företagshälsovård. 

c) Revidering av arbetsmiljöpolicy 

Katharina Forsberg föredrog gällande ny revidering av nuvarande 

arbetsmiljöpolicy. Ett arbete pågår med att se över policys, riktlinjer och 

rutiner. En ny formulering gällande distansarbete presenterades. 

 

d) Övriga personalärenden 

Inga övriga personalärenden. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Läggs till handlingarna. 

c) Att föreslå kyrkorådet godkänna reviderad arbetsmiljöpolicy och 

överlämna till kyrkofullmäktige för beslut. 

d) Läggs till handlingarna. 

____ 
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Ekonomiärenden 

a) Resultat för tertial 1, januari-april 2021 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande månadsbokslut januari-april 

2021 utifrån pastoralområden, för gemensam administration samt för 

fastighets- och kyrkogårdsförvaltningarna. Hon rapporterade gällande 

utvecklingen för pastoratets långsiktiga placeringar. Att notera är bland 

annat inkomna gravskötselavgifter samt skogsavkastning. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

a) Läggs till handlingarna samt överlämnas till kyrkorådet för information. 

____ 
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Lokalförsörjningsplan 

Ärendet behandlades genom en gemensam överläggning för arbets- och 

fastighetsutskottet.  

Domprost Daniel Eklund inledde de gemensamma överläggningarna genom 

att föredra gällande förutsättningar för lokalförsörjningsplanen, att frågan 

gäller både ekonomi, personal och hållbarhet. 

Fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin föredrog gällande förändringar 

gjorda efter att tjänstemannaförslaget varit på remiss till församlings- och 

samarbetsråd. En barnkonsekvensanalys kommer att göras i ärendet inför 

kyrkorådets sammanträde, denna skickas ut så snart som det är möjligt. 

Arbetsutskottet överlade, och synpunkter framfördes bland annat gällande 

hur församlingsbor ska informeras, vikten av att ha en helhetssyn och utgå 

från redan fattade beslut samt att fastighetskostnader belyses i 

lokalförsörjningsplanen. 

Andre vice ordförande Karin Tilly föredrog POSK-gruppens synpunkter och 

förslag till beslut. Förslaget följer nedan i sin helhet: 

---------- 

2021-05-20 POSK synpunkter på förslag till Lokalförsörjningsplan, 

daterad 2021-05-11 

Pastoratet behöver minska sitt lokalbestånd och fastighetskostnaderna som 

en del i att uppnå en långsiktigt hållbar budget i balans.  

Detta arbete behöver ske så att Svenska kyrkan i Västerås även i framtiden 

har levande församlingar som möter människor i livets olika skeenden. 

Levande församlingar som ökar möjligheterna för människor att växa i tro.  

Den grundläggande uppgiften ska fortsatt vara utgångspunkten för 

församlingsverksamheten med fokus på gudstjänst, barn, unga och familj, 

dop, konfirmation och diakoni samt medlemsvård.   
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Detta förutsätter verksamhetsanpassade lokaler i närområdet. Lokaler som 

inbjuder till möten mellan människor och där relationer till svenska kyrkan 

skapas.  

POSK är positiv till förslaget  

 att flytta in verksamhet i kyrkorna 

 att koncentrera arbetslag till färre kyrkcentra. Vi vill framhålla 

betydelsen av medarbetarnas delaktighet i processen och av 

sammanhållna arbetslag 

 att utveckla arbetssätt som leder till ökat kontaktnät och närvaro på 

externa arenor 

 att vinterstänga kyrkor under förutsättning att andra lokaler finns att 

tillgå för församlingsverksamhet 

 att utreda ett pastoratsövergripande arbete om utsatta områden och 

integration i relation till diakonipastoralen. I detta arbete ska 

Palettens betydelse bl a belysas ur ett integrationsperspektiv 

 att beslutet i kyrkofullmäktige ska vara ett övergripande 

inriktningsbeslut 

 Det innebär att ”de större besluten, exempelvis gällande 

investeringar eller avyttringar, ska återkomma till kyrkofullmäktige, 

antingen som en del av den ordinarie årliga budgetprocessen eller 

som separata ärenden”. Det innebär även att eventuella beslut inom 

prioriteringsgrupperna 1 och 3 ska fattas i särskild ordning. 
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POSK föreslår att utsänt beslutsunderlag ”Lokalförsörjningsplan 2021-05-

11” kompletteras enligt följande: 

Generellt 

Beslut om alternativa lokaler för verksamhet och arbetslag ska finnas innan 

avvecklings-/uthyrningsbeslut fattas. 

Konsekvensbeskrivning för församlingsverksamheten utvecklas/kompletteras 

inför varje förslag till slutligt beslut. Pastoratsgemensam helhetssyn ska 

framgå.  

Riskanalys tas fram för respektive PO/församling inför förslag till förändring 

av lokaler för församlingsverksamhet och/eller koncentration av arbetslag 

till färre kyrkcentra samt riskanalys för Västerås pastorat i stort. 

Aktuell barnkonsekvensanalys bifogas förslag till varje slutligt beslut om 

förändring av lokaler för församlingsverksamhet. 

Den fortsatta processen ska präglas av öppenhet och transparens, inklusive 

dialog med församlingsråden. 

Uppföljning av lokalförsörjningsplanen ska ske årligen i samband med 

budgetbeslut inför kommande år.  

Specifika objekt 

Knektgården, Tillberga församling 

 Utreda alternativ till försäljning, jmf Tillberga församlingsråds 

remissvar. 

Även andra alternativ kan finnas. 

Arken, Viksängs församling 

 Utreda möjligheter till utveckling av församlingsverksamheten 

inklusive lokalbehov, eftersom församlingen har haft och beräknas få 

en fortsatt hög befolkningstillväxt de närmaste åren.  
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Tomaskyrkan med tillhörande lokaler, Badelunda församling 

 Utveckla/förtydliga förslaget om lokalanvändningen.  

Verksamhet och arbetslag som föreslås få sin placering i 

Tomaskyrkan är omfattande liksom förslaget till dimensionering av 

köket. 

 

Församlingsrådet i Badelunda ser allvarligt på nedläggning av 

väveriet och snickeriet. Dessa verksamheter fyller ett stort diakonalt 

behov. Lokaler för dessa ändamål behöver fortsatt finnas i 

Tomaskyrkan. 

Irsta, Kungsåra församling 

 Utreda vilka verksamhetsbehov som finns i Gäddeholm och som 

skulle kunna utgå från Irsta samt konsekvenser för lokalförsörjningen 

i Kungsåra församling? 

 

Idag saknar Svenska kyrkan närvaro i Gäddeholm. Det är angeläget 

att synliggöra vilka initiativ pastoratet skulle kunna ta. 

Domprostgården Domkyrkoförsamlingen 

 Utreda alternativa användningsområden, inklusive ekonomiska 

konsekvenser. 

 Undersöka intäkts- och avkastningsmöjligheter vid en eventuell 

försäljning. 

Rytterne kyrka 

 Påbörja projektering av kyrkorummet hösten år 2021. 
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Ovanstående förslag till kompletteringar utgår även från församlingsrådens 

remissvar. Samtliga församlingsråd som är berörda av avveckling av sin 

församlingsgård är negativa till förslaget. Ytterligare utredning efterfrågas 

före beslut. 

POSK-gruppens förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att ge domprosten i uppdrag: 

att komplettera beslutsunderlaget ”Lokalförsörjningsplan 2021-05-11” 

enligt ovanstående förslag samt 

att presentera ett reviderat beslutsunderlag till arbetsutskottets 

arbetskonferens i augusti 2021. Därefter fattas beslut i kyrkorådet 2021-10-

28 samt i kyrkofullmäktige 2021-11-16. 

---------- 

 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog därefter samverkansgruppens synpunkter 

och förslag till beslut. Förslaget följer nedan i sin helhet: 

---------- 

Samverkansgruppens förslag om lokalförsörjningsplanen 

Au föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta 

 Att anta förslaget till inriktning av lokalförsörjningsplan 

 Att kyrkofullmäktiges beslut från samfällda kyrkofullmäktige år 2013 

om försäljning av Domprostgården upphävs 

 Att kyrkorådet ger kyrkofullmäktige en årlig rapport i samband med 

budgetförslaget för kommande år om det arbete som föranleds av 

inriktningen av lokalförsörjningsplanen 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 49 2020-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Au föreslår kyrkorådet besluta 

 Att anpassningen av Västerås pastorats fastigheter för församlings-

verksamheten utifrån inriktningen i lokalförsörjningsplanen, 

exempelvis tillskapande av fler arbetsplatser för medarbetare och 

tillskapandet av mötesrum i kyrkor, hanteras av kyrkorådets 

fastighetsutskott i enlighet med tillämpliga policys och riktlinjer 

 Att anpassning av Västerås pastorats fastigheter och lokaler till 

annan verksamhet än församlingsverksamhet, antingen denna 

verksamhet sker i egen regi eller av en extern hyresgäst, bereds av 

kyrkorådets fastighetsutskott och beslutas av kyrkorådet 

 Att uthyrning av Västerås pastorats fastigheter och/eller lokaler till 

externa hyresgäster ska ske på marknadsmässiga villkor där hyran 

ska täcka kostnader för normala avskrivningar, underhåll och drift 

samt sett över avtalstidens längd även för aktuella kostnader för 

lokalanpassningar 

 Att försäljning av Västerås pastorats fastigheter och lokaler enligt 

inriktningen i lokalförsörjningsplanen bereds av kyrkorådets 

fastighetutskott och beslutas av kyrkorådet. 

 Att ställningstaganden om anpassning av och/eller försäljning av 

Västerås pastorats fastigheter kräver ytterligare underlag i varje 

enskilt ärende, bland annat för att säkerställa behovet av lokaler för 

församlingsverksamheten i egna fastigheter eller i förhyrda lokaler 

 Att den av kyrkorådet beslutade utredningen om Västerås pastorat 

ska kunna bedriva förskoleverksamhet färdigställas innan beslut tas 

om framtida användning av Kyrkbacksgården, Irsta församlingshem, 

Knektgården, Arken och Mikaeligården 

 Att uppdra till fastighetsutskottet att återkomma med förslag om hur 

pastoratets roll som hyresvärd för andra verksamheter, såväl interna 

som externa, kan hanteras i förhållande till 

församlingsverksamheten.  
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 Au beslutar 

 Att uppdra till domprosten att till kyrkorådet 3 juni 2021 sammanställa de 

svar om lokalförsörjningsplanen som inkommit från församlingsråden och 

samarbetsrådet för Bäckbykyrkan, samt 

Att frågeställningar relaterade till lokalförsörjningen i nämnda 

remissyttranden belyses och besvaras i remissammanställningen 

---------- 

 

a) Remissyttranden från församlingsråden och samarbetsrådet 

Remissyttranden har inkommit från: 

POÖ : Viksängs församlingsråd 

 Västerås Badelunda församlingsråd 

 Kungsåra församlingsråd 

POC: Västerås Domkyrkoförsamlings församlingsråd 

PON: Önsta församlingsråd 

 Skerike församlingsråd, inkl. replik 

 Norrbo församlingsråd 

Tillberga församlingsråd, inkl. bilagor  

 (Gideonsbergs församlingsråd har beslutat att inte svara) 

POV: Dingtuna-Lillhärads församlingsråd 

 Västerås Lundby församlingsråd 

 Rytterne församlingsråd 

 Västerås-Barkarö församlingsråd 

 Samarbetsrådet i Bäckbykyrkan   
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b) Reviderat förslag till lokalförsörjningsplan 

Förelåg följande handlingar: 

 Lokalförsörjningsplan ver 20210512 

 Konsekvensbeskrivning för verksamhet 

 Ekonomisk konsekvensbeskrivning  

 Lokalförsörjningsplan, ver 1 av Niras 20191029 

 Informationsbrev till församlingsråd (FR) och samarbetsråd (SR) 

inför remissförfarande, lokalförsörjningsplan 20210406 

 Följebrev till FR och SR om möjligheten att lämna remissyttrande 

20210419 

 Tjänstemannaförslag per 20210419 som FR och SR yttrat sig över 

 Samtliga remissyttranden från FR och SR 

Barnkonsekvensanalysgruppen har meddelat att BKA kommer att 

levereras till den 31 maj.  

 

Mötet ajournerades kl. 16.40 och återupptogs kl. 17.00. 

Arbetsutskottet överlade därefter. Utifrån domprost Daniel Eklunds 

bedömning att det inte finns tid att besvara alla frågor i avgivna remissvar 

innan kyrkorådet togs detta yrkande bort av samverkansgruppen. 

Ordförande Jörgen Eklund ställde proposition på POSK-gruppens samt 

samverkansgruppens förslag till beslut och fann att arbetsutskottet bifallet 

samverkansgruppens förslag. 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 49 2020-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

____ 

Arbetsutskottets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta 

 Att anta förslaget till inriktning av lokalförsörjningsplan 

 Att kyrkofullmäktiges beslut från samfällda kyrkofullmäktige år 2013 om 

försäljning av Domprostgården upphävs 

 Att kyrkorådet ger kyrkofullmäktige en årlig rapport i samband med 

budgetförslaget för kommande år om det arbete som föranleds av 

inriktningen av lokalförsörjningsplanen 

 

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta 

 Att anpassningen av Västerås pastorats fastigheter för 

församlingsverksamheten utifrån inriktningen i lokalförsörjningsplanen, 

exempelvis tillskapande av fler arbetsplatser för medarbetare och 

tillskapandet av mötesrum i kyrkor, hanteras av kyrkorådets 

fastighetsutskott i enlighet med tillämpliga policys och riktlinjer 

 Att anpassning av Västerås pastorats fastigheter och lokaler till annan 

verksamhet än församlingsverksamhet, antingen denna verksamhet sker i 

egen regi eller av en extern hyresgäst, bereds av kyrkorådets 

fastighetsutskott och beslutas av kyrkorådet 

 Att uthyrning av Västerås pastorats fastigheter och/eller lokaler till externa 

hyresgäster ska ske på marknadsmässiga villkor där hyran ska täcka 

kostnader för normala avskrivningar, underhåll och drift samt sett över 

avtalstidens längd även för aktuella kostnader för lokalanpassningar 

 Att försäljning av Västerås pastorats fastigheter och lokaler enligt 

inriktningen i lokalförsörjningsplanen bereds av kyrkorådets 

fastighetutskott och beslutas av kyrkorådet. 
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 49 2020-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Att ställningstaganden om anpassning av och/eller försäljning av Västerås 

pastorats fastigheter kräver ytterligare underlag i varje enskilt ärende, 

bland annat för att säkerställa behovet av lokaler för 

församlingsverksamheten i egna fastigheter eller i förhyrda lokaler 

 Att den av kyrkorådet beslutade utredningen om Västerås pastorat ska 

kunna bedriva förskoleverksamhet färdigställas innan beslut tas om 

framtida användning av Kyrkbacksgården, Irsta församlingshem, 

Knektgården, Arken och Mikaeligården 

 Att uppdra till fastighetsutskottet att återkomma med förslag om hur 

pastoratets roll som hyresvärd för andra verksamheter, såväl interna som 

externa, kan hanteras i förhållande till församlingsverksamheten. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 Att uppdra till domprosten att till kyrkorådet 3 juni 2021 sammanställa de 

svar om lokalförsörjningsplanen som inkommit från församlingsråden och 

samarbetsrådet för Bäckbykyrkan. 

 

Andre vice ordförande Karin Tilly och ledamoten Rune Vikman reserverade sig 

mot beslutet till förmån för POSK yrkande. 

____  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 50 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Överläggning om arbetet med budget för år 2022 och åren därefter 

Ordförande Jörgen Eklund inledde med en presentation av 

diskussionsunderlaget ”En budget i långsiktig balans” vilket förelåg.  

Därefter överlade arbetsutskottet gällande upplägg och önskvärt material till 

arbetsutskottets konferens 27-28 augusti. Domprost Daniel Eklund 

informerade att både diakoni- och doppastoralerna beräknas vara 

färdigställda för att kunna presenteras för arbetsutskottet i tid till 

konferensen. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 51 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Familjerådgivningen 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande bedömningen att 

familjerådgivning i pastoratets egen regi inte är en verksamhet som ska 

fortsätta att bedrivas och föreslog att denna förändring sker vid halvårsskiftet 

2021. Detta mot bakgrund att familjerådgivningens båda kvarvarande 

medarbetare gått och går i pension, att pastoratet redan på många sätt stöttar 

både familjer och enskilda och att det finns tillgång till familjerådgivning i 

kommunen. Förelåg beslutsunderlag. 

Arbetsutskottet överlade gällande ekonomi, efterfrågan de senaste åren samt 

diakonins uppdrag. Efterfrågades presentation gällande diakoni. 

____ 

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta 

Att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta att Västerås pastorat 

ska avveckla familjerådgivningen i egen regi. 

____ 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 52 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Ansökan om församlingsbidrag 

Från AU § 14 2021-02-25.  

Domprost Daniel Eklund och ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande 

förslag på bidragsansökan. Informerades att Västerås stift arbetar om rutiner 

och regler för bidrag. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Att kyrkorådet ställer sig bakom ansökan om stiftsbidrag och skickar in den 

till Västerås stift och uppdrar åt arbetsutskottet att göra eventuella justeringar 

i ansökan vid sitt sammanträde 2021-06-17. 

____ 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 53 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Översyn av regelverk 

a) Översyn av ersättningar och regelverk för förtroendevalda under 

mandatperioden 2022-2025 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog ärendet gällande föreslaget regelverk 

och justeringar efter remiss till nomineringsgrupperna. 

b) Översyn av mandatstöd till nomineringsgrupperna under 

mandatperioden 2022-2025 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog ärendet gällande föreslaget regelverk 

och justeringar efter remiss till nomineringsgrupperna. 

____ 

Arbetsutskottets föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige 

a) att fastställa förslag till regelverk för ersättningar till förtroendevalda i 

Västerås pastorat för mandatperioden åren 2022-2025, samt 

b) att fastställa förslag till regler för mandatstöd till nomineringsgrupper 

representerade i Västerås 

____ 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 54 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Mötesplan för 2022 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog förslag till mötesplan för kyrkorådets 

arbetsutskott, kyrkorådet, kyrkofullmäktige samt församlingsrådens 

presidiegruppsträffar. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Att till kyrkorådet överlämna för beslut förslag på sammanträdestider för 

kyrkorådet och arbetsutskottet. 

Att föreslå kyrkorådet rekommendera kyrkofullmäktige besluta enligt 

föreslagna sammanträdestider för kyrkofullmäktige. 

____ 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 55 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Tilläggsäskande från valnämnden 

Förelåg tilläggsäskande från valnämnden. 

Det har i valnämnden funnits lite olika tankar gällande kommunikation om 

kyrkovalet och nomineringsgrupperna. Det slutliga förslaget innebär att 

Kyrkovalet i Västerås pastorat får en egen åttasidig bilaga till Västerås 

Tidning i början av hösten. Kostnaderna för informationsmaterialet är inte 

budgeterat utan valnämnden ber kyrkorådet om extra medel med 180 000 

kronor för att göra denna satsning möjlig. 

Arbetsutskottet överlade gällande valnämndens budget. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Att föreslå kyrkorådet medge valnämndens tilläggsanslag. 

____ 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 56 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Anmälningar 

a) Skrivelse från Svenska Jerusalemföreningen, dnr P-2021-102 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 57 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Rapporter 

a) Domprostens rapport 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande: 

 Covid-19: förändring av restriktioner för allmänna 

sammankomster från 1 juni. Planering för återöppning för 

gudstjänster. 

 Sparvens kapell tas ur bruk söndag 23 maj. 

 Avtackning av PO-chef Johan Sköld görs söndag 26 september. 

b) Övriga rapporter 

Ordförande Jörgen Eklund rapporterade från Västerås Stadsmissions 

årsmöte som genomfördes via telefon den 27 april. Tyvärr deltog få 

ombud från församlingarna. 

Andre vice ordförande Karin Tilly rapporterade från Kyrkans försäkring 

AB:s årsstämma som genomfördes digitalt den 6 maj. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 58 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott   
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott   
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 

__________________________________________________________________ 
  

  

  

Ordförande Jörgen Eklund tackade för det långa mötet och därefter ledde 

domprost Daniel Eklund välsignelsebönen. 


