
 

 

 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    Sammanträdesdatum 

 
Kyrkofullmäktige 2020-06-15 

_______________________________________________________________________________ 

 
Plats och tid  Digitalt möte i Zoom, kl.19.00-22.05 
 
Beslutande Karin Tilly, Britt Sandström, Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson, Bengt Wallén, Rune Vikman, 

Görel Korkman, Ingemar Egelstedt, Lars Ericson, Cicilia Sedvall, Per Rostad, Solveig 
Östberg, Asta Matikainen Lecklin, Patric Sjölund, Rälg Göran Almegård, Yngve Anderberg, 
Håkan Jansson (för Thomas Karlsson), Victor Månsson, Susanne Lindblom, Iréne Sandberg 
(för Wivi Johansson), Greta Johansson (t.o.m. § 8), Britas Lennart Eriksson, Eva Eriksen 
Edström, Vicktoria Bagi, Göran Broås, Iréne Englund, Anita Thunberg, Åke Johansson, 
Micael Larsson, Lars-Evert Larsson, Hanna Dönsberg, Lena Bolton, Barbro Schneeberger, 
Birgitta Eklund, Lisbeth Kohls, Per-Åke Olofsson, Berit Sonnebo (för Lisbeth Forsgren), 
Karin Vikland (för Mikael Palmqvist § 1-8), Mikael Palmqvist (§ 9-19), Maria Nordberg 
Gustafsson (t.o.m. § 9), Karin Andersson 

 
Ersättare  Anny Bustos Teljebäck (t.o.m. § 9), Bengt Gustavsson, Anli Magnusson, Sten Helleng, 

Karin Vikland (fr.o.m. § 9), Stefan Sturesson, Johan Norrlin, Ann-Sofie Berglund, Tom 
Lönnholm, Margit Iraeus, Berit Svanborg 

   
Övriga deltagare Domprost Daniel Eklund, ekonomichef Eva Hollaus, förtroendemannarevisionens 

ordförande Bodil Ljunghall (t.o.m. § 8), auktoriserad revisor Emma Karlsson från PwC 
(t.o.m. § 8), fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin, kommunikationschef Ulrika 
Säfström Sunnerfelt, personalchef Katharina Forsberg (t.o.m. § 13), PO-chef Maja 
Lundström (t.o.m. § 9), PO-chef Karin Tossavainen (t.o.m § 9), ekonom Annika 
Karlsson 

 
Utses att justera Iréne Englund och Anita Thunberg 
 
Justeringens  Måndag den 21 juni kl. 13.00 på Domprostgården 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare .................................................. Paragrafer §§ 1-19 
  Sara Granberg 
 
 Ordförande ................................................ 
  Britas Lennart Eriksson 
 
 Justerande ................................................    ................................................ 
  Iréne Englund                   Anita Thunberg 
____________________________________________________________________________________________ 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Kyrkofullmäktige 
 
Sammanträdesdatum  15 juni 2021 
 
Datum för anslags uppsättande  
 
Förvaringsplats  Västerås pastorats stabskansli 
för protokollet   
 
Underskrift  .................................................. 
____________________________________________________________________________________ 
   Utdragsbestyrkande  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige  2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Britas Lennart Eriksson öppnade mötet och hälsade välkommen. 

Därefter höll domprost Daniel Eklund en andakt utifrån Första Korinthierbrevet 

1:26-31 och ledde i bön. 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  
 
Kyrkofullmäktige 1 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Domprostens rapport 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande: 

 Covid-läget. Pastoratet är på gång att öppna upp och har bland annat börjat 

fira gudstjänst med församling närvarande, startat enklare caféverksamhet 

samt barn- och ungdomsarbete. I nästa steg planeras ytterligare lättnader, och 

de allra flesta verksamheterna planeras vara igång till hösten. 

 Kyrkogårdsförvaltningen har inte haft ett lika hårt tryck i år som under 2020. 

 Arbete med att ta ikapp det som förlorats under pandemitid, såsom dop och 

vigslar, 

 Förberedelser för ökad samverkan inom pastoralområden och inom 

pastoratet. 

 Valår, och förberedelser inför nästa års arbete med församlingsinstruktion 

och övergripande mål. 

 Ny PO-chef i centrala området efter Johan Sköld är Eva Abragi. 

 Avtackning av Johan Sköld sker 26 september i Domkyrkan. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Läggs till handlingarna. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  
 
Kyrkofullmäktige 2 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Valnämndens rapport 

Valnämndens ordförande Lars-Evert Larsson rapporterade gällande: 

 Förtidsröstning 

 Vallokaler 

 Information på hemsidan: https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/kyrkoval  

 Bilaga med kyrkovalsinformation i Västerås tidning 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Läggs till handlingarna. 

______  

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/kyrkoval


 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 40 2021-04-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 17 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige 3 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Internkontrollplan 2020 – uppföljning av genomförandet 

Domprost Daniel Eklund föredrog slutlig uppföljning av internkontrollplan 2020 där 

de allra flesta delarna har genomförts med följande undantag: 

 Implementering av doppastoralen. 

 Skapa ökad förståelse för beslutsprocesser. 

 Ta fram en ny plan för att utbilda personalen i resursfrågor. 

 Att utse en GDPR-grupp och/eller dataskyddsombud. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2020 för Västerås pastorat. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 39 2021-03-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 18 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige 4 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Årsredovisning 2020 för stiftelsen Elisabeth Hamiltons donationsfond samt stiftelsen 

Norbergs fond 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande årsredovisning 2020 gällande stiftelsen 

Elisabet Hamiltons donationsfond. Inga pengar har delats ut under året. 

Därefter föredrog Eva Hollaus gällande stiftelsen Norbergs fond. Denna har ett 

negativt fritt kapital vilket omöjliggör utdelning. Kyrkorådet har med anledning av 

detta beslutat undersöka möjlighet till permutation av denna stiftelse. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att godkänna årsredovisningar 2020 för stiftelserna Elisabeth Hamiltons 

donationsfond och stiftelsen Norbergs fond. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 39 2021-03-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 18 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige 5 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Årsredovisning 2020 med förvaltningsberättelse för Västerås pastorat 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande väsentliga händelser i 

förvaltningsberättelse och verksamhetsuppföljning. Mycket av året är djupt präglat 

av pandemin och omställningar. 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande månadsbokslut januari-december 2020, 

resultaträkning samt bokslutsarbetet. 

Kyrkorådets ordförande Jörgen Eklund yrkade bifall till kyrkorådets beslutsförslag 

och föredrog därefter gällande intäkter och kostnader för Västerås pastorat. 

Kyrkofullmäktige överlade gällande statistik. 

Förelåg årsredovisning 2020-01-01 – 2020-12-31 gällande Västerås pastorat. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att godkänna årsredovisning för år 2020 för Västerås pastorat. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 39 2021-03-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 18 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige 6 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Verksamhetsuppföljning för Västerås pastorat 2020 

Domprost Daniel Eklund föredrog. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att verksamhetsuppföljning för år 2020 läggs till handlingarna. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  
 
Kyrkofullmäktige 7 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Rapport från revisorerna samt revisionsberättelse för Västerås pastorat  

samt stiftelser 2020 

Förtroendemannarevisionens ordförande Bodil Ljunghall föredrog gällande 

revisionens rapport, vilken skickades ut som en kompletterande bilaga till 

handlingarna. Förtroendemannarevisionen har valt att under år 2020 granska 

pastoratets verksamhet ur några olika aspekter kopplat till den rådande pandemin: 

gudstjänster, dop och personalresurser. 

Auktoriserade revisorn Emma Karlsson från PwC föredrog gällande 

revisionsberättelse för 2020. 

Kyrkofullmäktige överlade. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att rapport och revisionsberättelse för år 2020 läggs till handlingarna. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  
 
Kyrkofullmäktige 8 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Fråga om ansvarsfrihet 

Västerås pastorats revisorer föreslår att ansvarsfrihet beviljas för kyrkorådets 

ledamöter gällande räkenskapsåret 2020. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för kyrkorådets 

ledamöter gällande räkenskapsåret 2020. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 49 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 32 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige 9 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Lokalförsörjningsplan 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande arbetet med att ta fram en 

lokalförsörjningsplan enligt kyrkofullmäktiges beslut 2020-11-10 § 11. Han 

föredrog gällande innehåll, de aspekter som vägts in samt barnkonsekvensanalysen. 

Fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin föredrog därefter gällande miljöpåverkan 

och bestående besparingar. 

Kyrkofullmäktige överlade därefter. 

Ledamoten Patric Sjölund yrkade för SD:s räkning bifall till POSK:s beslutsförslag. 

Ledamoten Victor Månsson yttrade sig och uttryckte oro inför kyrkorådets 

beslutsförslag. 

Ledamoten Karin Tilly yrkade avslag till kyrkorådets förslag och yrkade därefter 

bifall till POSK-gruppens alternativa beslutsförslag i tre punkter enligt nedan:  

 att avslå majoritetens förslag till inriktning för lokalförsörjningsplan  

 att anta föreliggande lokalförsörjningsplan med de kompletteringar som 

POSK föreslagit 

 att avslå förslaget att kyrkofullmäktiges beslut från samfällda 

kyrkofullmäktige år 2013 om försäljning av Domprostgården upphävs. 

Ledamoten Hanna Dönsberg yrkade bifall till kyrkorådets beslutsförslag. 

Ledamoten Jörgen Eklund yrkade bifall till kyrkorådets beslutsförslag och yrkade 

därefter avslag till POSK:s beslutsförslag och även avslag till SD:s beslutsförslag 

Ledamoten Cicilia Sedvall yrkade för ViSK:s räkning bifall till POSK:s 

beslutsförslag.  

Ledamoten Görel Korkman yrkade bifall till kyrkorådets beslutsförslag 

Ledamoten Britt Sandström yrkade bifall till kyrkorådets beslutsförslag.  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 49 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 32 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige 9 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Ledamoten Rälg Göran Almegård uttryckte oro och önskade lämna en reservation. 

Ledamoten Asta Matikainen Lecklin yrkade bifall till kyrkorådets beslutsförslag. 

Ledamoten Micael Larsson yrkade för KR:s räkning bifall till kyrkorådets 

beslutsförslag. 

Ledamoten Susanne Lindblom uttryckte oro om önskade lämna en reservation. Hon 

yrkade bifall till POSK:s beslutsförslag. 

Ledamoten Ulrika Pettersson yrkade bifall till kyrkorådets beslutsförslag. 

Ordförande Britas-Lennart Eriksson begärde streck i debatten och fann att så 

beslutades. 

Rösträkning begärdes. 

Ordförande Britas-Lennart Eriksson ställde proposition på kyrkorådets förslag till 

inriktning för lokalförsörjningsplan ställd mot POSK:s beslutsförslag att avslå 

förslaget. Han fann att kyrkorådets förslag bifölls med 22 röster för och 19 röster 

emot. 

Därefter ställde ordförande proposition på kyrkorådets förslag att upphäva 

kyrkofullmäktiges beslut från samfällda kyrkofullmäktige år 2013 om försäljning av 

Domprostgården ställt mot POSK:s beslutsförslag att avslå kyrkorådets 

beslutsförslag. Han fann att kyrkorådets förslag bifölls med 28 röster för och 13 

röster emot. 

Därefter röstade kyrkofullmäktige genom acklamation gällande beslutsförslag att 

kyrkorådet ska ge kyrkofullmäktige en årlig rapport i samband med budgetförslaget 

för kommande år om det arbete som föranleds av inriktningen av 

lokalförsörjningsplanen. Ordförande Britas-Lennart Eriksson fann att kyrkorådets 

förslag bifölls. 

Därefter begärdes en teknisk paus från kl. 21.38 till kl. 21.45.   



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 49 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 32 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige 9 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Förelåg följande handlingar: 

 Lokalförsörjningsplan ver 20210512 

 Konsekvensbeskrivning bilaga 1 

 Ekonomisk redovisning bilaga 2 

 Övergripande sammanställning av inkomna remissvar 

 Barnkonsekvensanalys 

 POSK:s reservation mot kyrkorådets beslut §32 2021-06-03 om 

Lokalförsörjningsplan 

____ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

 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 

 

POSK reserverade sig mot beslutet enligt bifogad reservation, bilaga 1. 

SD reserverade sig mot sats 1 punkt 11 om lokalförsörjningsplanen. 

Frimodig kyrka reserverade sig mot beslutet. 

ViSK samt ledamöterna Rälg Göran Almegård (S) och Susanne Lindblom (S) 

reserverade sig mot beslutet enligt bifogad reservation, bilaga 2. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott 18 2021-03-09 
 
Kyrkorådet 20 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige 10 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Riktlinjer för begravningsverksamheten 

Fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin föredrog och rapporterade att dokumentet 

är ett underlag för stiftets tillsyn. Hon informerade om att begravningsombudet har 

lämnat synpunkter som har tillvaratagits samt att en barnkonsekvensanalys är 

inlämnad.  

Ledamoten Asta Matikainen Lecklin yrkade bifall beslutsförslaget. 

Förelåg förslag på riktlinjer samt barnkonsekvensanalys. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att fastställa riktlinjer för begravningsverksamheten. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 51 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 33 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige 11 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Familjerådgivningen 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande beslutsunderlag samt 

barnkonsekvensanalys. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att Västerås pastorat ska avveckla familjerådgivningen i egen regi. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 15 2021-02-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 10 2021-03-11 
 
Kyrkofullmäktige 12 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Upphävande av kommunikationspolicy 

Kommunikationschef Ulrika Säfström Sunnerfelt föredrog gällande intern och 

extern information, media samt transparens. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att upphäva nuvarande kommunikationspolicy. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 47 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 29 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige 13 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Revidering av arbetsmiljöpolicy 

Personalchef Katharina Forsberg föredrog gällande revidering av arbetsmiljöpolicy. 

Nuvarande policy reviderades senast 2016. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att godkänna reviderad arbetsmiljöpolicy. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
Kyrkorådets arbetsutskott 30 2021-03-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 24 2021-04-29 
Valnämnden 14 2021-03-16 
Kyrkofullmäktige 14 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Kostnadsfria valsedlar till kyrkofullmäktigevalet för nomineringsgrupper som är 

eller blir invalda i Västerås pastorats kyrkofullmäktige 

Vid de kyrkliga valen används samma typ av valsedlar som vid de allmänna valen. 

Kyrkostyrelsen åtar sig att på beställning, mot ersättning, trycka nominerings-

gruppernas valsedlar. Kyrkomötet beslutade inför kyrkovalet 2009 att ge bidrag 

motsvarande en och en halv gång de röstberättigades antal. Praxis i Västerås pastorat 

varit att betala valsedelskostnader som maximalt motsvarar 1,5 gånger antalet 

röstberättigade för de grupper som är eller blir representerade i kyrkofullmäktige. 

Ledamoten Lars-Evert Larsson yrkade bifall till kyrkorådets beslut. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att Västerås pastorat betalar valsedelskostnader som maximalt motsvarar 1,5 gånger 

så många valsedlar som det finns röstberättigade för de grupper som är eller blir 

representerade i Västerås pastorats kyrkofullmäktige. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 53 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 35 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige 15 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Översyn av regelverk 

Ledamoten Jörgen Eklund föredrog gällande regelverk och översyn, samt gällande 

översyn av mandatstöd. Förslaget har remissbehandlats i alla nomineringsgrupper i 

kyrkofullmäktige. 

a) Översyn av ersättningar och regelverk för förtroendevalda under mandatperioden 

2022-2025 

b) Översyn av mandatstöd till nomineringsgrupperna under mandatperioden 2022-

2025 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

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 36 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige 16 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Mötesplan för 2022 

Ordförande Britas Lennart Eriksson föredrog gällande förslag till mötesplan för 

2022. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Att fastställa föreslagna sammanträdestider för kyrkofullmäktige. 

______  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 17 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
  

 

Valärenden 

Valberedningens ordförande Görel Korkman föredrog valberedningens förslag. 

a) Kyrkorådet, vice ordförande 

Efter Ulrika Pettersson föreslogs Karin Larses. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Enligt valberedningens förslag. 

______ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige 18 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
  

 

Val till församlingsråd 

Valberedningens ordförande Görel Korkman föredrog valberedningens förslag. 

a) Viksängs församling, ersättare 

Som ersättare föreslogs Casper Carlsson. 

b) Kungsåra församling, ledamot 

Som ledamot föreslog Malin Smystad. 

Valberedningen avvaktar med förslag på ny ersättare efter Malin Smystad till 

efter kyrkovalet. 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

Enligt valberedningens förslag. 

______ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott   
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  
 
Kyrkofullmäktige 19 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
  

 

Anmälningar 

a) Bekräftelse på registrerade valuppgifter för Västerås pastorat, dnr P-2020-30 

______ 

Kyrkofullmäktiges beslut 

a) Läggs till handlingarna 

______ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet   
 
Kyrkofullmäktige  2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Britas Lennart Eriksson avslutade mötet.  

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

        Bilaga 1 till Kyrkofullmäktige Västerås pastorat § 9, 2021-06-15 

 

 
 

Reservation mot kyrkofullmäktiges beslut 2021-06-15 om Lokalförsörjningsplan 
 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Västerås (POSK) reserverar sig mot kyrkofullmäktiges 

beslut 2021-06-15  

 att anta majoritetens förslag till inriktning för lokalförsörjningsplan   

 att besluta om att samfällda kyrkofullmäktiges beslut år 2013 om försäljning av 

Domprostgården upphävs.  

 

POSKs yrkande  
POSK yrkar att kyrkofullmäktige beslutar 

 att avslå majoritetens förslag till inriktning för lokalförsörjningsplan 

 att anta föreliggande lokalförsörjningsplan med de kompletteringar som POSK föreslagit 

 att avslå förslaget att kyrkofullmäktiges beslut från samfällda kyrkofullmäktige år 2013 om 

försäljning av Domprostgården upphävs. 

 

POSK föreslår att inriktningsbeslutet till Lokalförsörjningsplan 2021-05-11 kompletteras enligt 

följande: 

 Beslut om alternativa lokaler för församlingsverksamheten ska finnas innan avvecklings-

/uthyrningsbeslut fattas. 

 Konsekvensbeskrivning för församlingsverksamheten och barnkonsekvensanalys 

utvecklas/kompletteras inför varje förslag till slutligt beslut. Pastoratsgemensam helhetssyn ska 

framgå.  

 Barnets perspektiv integreras och uppmärksammas särskilt i det fortsatta arbetet. 

 Riskanalys tas fram för respektive pastoralområde/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. 

 Uppföljning av lokalförsörjningsplanen ska ske årligen i samband med budgetbeslut inför 

kommande år.  

 Knektgården, Tillberga församling: Undersöka möjligheter för att hyra/köpa lokal centralt 

belägen i Hökåsen.  

 Arken Viksängs församling: Utreda möjligheter till utveckling av församlingsverksamheten 

inklusive lokalbehov, eftersom församlingen beräknas få fortsatt hög befolkningstillväxt, 

inklusive barn och unga. Undersöka möjligheten att medarbetarna i hela, alternativt delar av, 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.posk.se/bilder/loggor%20POSK/posklogga.jpg&imgrefurl=http://www.posk.se/viewNavMenu.do?menuID=1782&usg=__cPLf2eovIz0ropBlwWv7dRGmZUg=&h=256&w=722&sz=131&hl=sv&start=1&sig2=0IIpHsPMa3yFaegScObUgw&zoom=1&tbnid=nptI-0FujGEabM:&tbnh=50&tbnw=140&ei=uVqzT9_4DebP4QSN4aWXCQ&prev=/search?q=posk-logga&tbnh=62&tbnw=176&hl=sv&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4TSEA_svSE421SE424&nfpr=1&sig=111019165489912942211&biw=858&bih=531&tbs=simg:CAQSEgmem0j7QW6MYSE5bQNzx56S7A&tbm=isch&itbs=1


 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

Östra pastorala området får sina arbetsplatser förlagda till Arken som alternativ till 

Tomaskyrkan. 

 Tomaskyrkan med tillhörande lokaler, Badelunda församling: Utveckla/förtydliga förslaget om 

lokalanvändningen. Lokaler för, t ex Väveriet och Snickeriet 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, 

innan beslut om avveckling av församlingsgården fattas.  

 Mikaeligården Lundby församling: Påbörja arbetet med försäljning hösten 2021. 

 Domprostgården Domkyrkoförsamlingen: Utreda alternativa användningsområden, inklusive 

ekonomiska konsekvenser.  

 

POSKs motivering   

POSK vill 

 att lokaler för församlingsverksamheten ska finnas centralt i Hökåsen. Det innebär inte att det 

behöver vara Knektgården. 

 att Arken, Viksängs församling ska vara en mötesplats för både kyrkan och människorna i det 

växande området kring Öster Mälarstrand 

 att Tomaskyrkan även i fortsättningen ska inrymma lokaler för nära lokala församlingsbehov, t 

ex Väveriet och Snickeriet 

 att verksamhetsbehov i Gäddeholm utreds innan beslut om avyttring av Irsta församlingsgård 

fattas 

 att Mikaeligården, som idag inte används för församlingsverksamhet, ska säljas  

 att användningsområden för Domprostgården ska utredas, inklusive ekonomiska konsekvenser. 

 

För Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Västerås 

 

Västerås 2021-06-15 

 

Karin Tilly 

Rune Vikman 

Maria Thorgren 

Solveig Östberg 

Victor Månsson 

Ingemar Egelstedt 

Yngve Anderberg 

Karin Andersson 

Anita Thunberg 

Lisbeth Kohls 

Göran Broås 

Lena Bolton 

Greta Johansson 

Berit Sonnebo  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

        Bilaga 2 till Kyrkofullmäktige Västerås pastorat § 9, 2021-06-15 

 

Reservation mot kyrkofullmäktiges beslut 2021-06-15 om Lokalförsörjningsplan 
 

Ledamöter från S och ViSK Västerås i Svenska kyrkan Västerås reserverar sig mot 

kyrkofullmäktiges beslut 2021-06-15  

 att anta majoritetens förslag till inriktning för lokalförsörjningsplan   

 

 

Vår motivering   

Vi vill 

 att risk för utarmningen i verksamheterna utreds grundligt 

 att det görs en riskanalys över vad det här betyder för verksamheterna och dess personal 

 att det som står i barnkonsekvensanalysen beaktas 

 att det görs en anonym medarbetarenkät, för att höra personalens syn på utförsäljningarna och 

vilka konsekvenserna skulle bli för deras arbete 

 att närhetsperspektivet beaktas när fastighetsbeståndet ses över 

 

 

För S och ViSK Västerås i Svenska kyrkan Västerås 

 

Rälg Göran Almegård (S) 

Susanne Lindblom (S) 

Cicilia Sedvall (ViSK) 

Vicktoria Bagi (ViSK) 

 

Västerås 2021-06-19 

____ 

 


