
 

 

 
     

 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sammanträdesdatum 

 

 Kyrkorådet, videomöte      2020-12-03 

  
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Plats och tid Videomöte, kl. 18.00-20.10 
 

 Beslutande  Jörgen Eklund, Barbro Schneeberger (för Ulrika Pettersson), Karin Tilly, Britt 

Sandström, Görel Korkman, Lars Ericson, Britas Lennart Eriksson, Per 

Rostad, Bengt Wallén, Alice Widlund, Maria Thorgren, Ingemar Egelstedt, 

Solveig Östberg, Rune Vikman, Patric Sjölund samt domprost Daniel Eklund 

 

Ersättare Stefan Sturesson, Göran Broås samt Anita Thunberg 

 

Övriga deltagare Fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin (§ 69-70), fastighetsförvaltare 

Anica Norman (§ 69-70) samt kyrkogårdsutskottets ordförande Asta 

Matikainen Lecklin 

 

Utses att justera Alice Widlund 

 

 Underskrifter Sekreterare ..................................................                         Paragrafer § 64-73 

  Sara Granberg 

 

 Ordförande .................................................. 

  Jörgen Eklund 

 

 Justerande ................................................... 

  Alice Widlund 
__________________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kyrkorådet  
 
Sammanträdesdatum 3 december 2020 
 
Datum för   
anslags uppsättande 
 
Förvaringsplats Pastoratets stabskansli 
för protokollet  
 
Underskrift  .................................................. 

__________________________________________________________________________________ 
   Utdragsbestyrkande   



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 64 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet och hälsade välkommen. Därefter höll 

domprost Daniel Eklund en andakt om adventstiden, om att vara beredd på att ta 

emot Guds ord. Han läste tredje versen ur Sv Ps 109, Det susar genom livets strid. 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 64 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Fastställande av dagordning 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Dagordningen godkändes med tillägg under § 65 gällande statliga pandemimedel 

från stiftet för vidare förmedling till stiftsgårdarna. 

____ 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 105 b 2020-11-19 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 65 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Extra stöd till närstående verksamheter 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog. 

Ledamoten Ingemar Egelstedt anmälde jäv och deltog inte i beslut gällande Västerås 

Stadsmission. 

a) Förelåg förslag om att under år 2020 ge extra stöd till Finnåkers kursgård, 

Stiftsgården i Rättvik, ACT Svenska kyrkan och Västerås stadsmission för 

verksamhet riktad till barn och unga. 

b) Statliga pandemimedel från stiftet för vidare förmedling till stiftsgårdarna. 

Förelåg handling från stiftsstyrelsens beredningsutskott. Ledamoten Görel 

Korkman yrkade bifall till förslaget. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Att anslå 1,5 miljoner kronor till verksamheter som är närliggande till Västerås 

pastorat och som drabbats av negativa konsekvenser av pandemin med följande 

fördelning:  

Finnåkers kursgård    500 000 kronor 

Stiftsgården i Rättvik    500 000 kronor 

ACT Svenska kyrkans julinsamling   250 000 kronor 

Västerås stadsmission    250 000 kronor 

 

b) Att Västerås pastorat, under förutsättning att stiftsstyrelsens beredningsutskott 

och stiftsstyrelsen så beslutar, tar emot 1 205 506 kronor i statligt stöd avsedda 

för Finnåkers kursgård och Stiftsgården i Rättvik. 

Att uppdra till arbetsutskottet att besluta om fördelningen av de statliga medlen 

1 205 560 kronor mellan Finnåkers kursgård och Stiftsgården i Rättvik. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 106 2020-11-19 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 66 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Svar på remiss till Au om POSK förslag till verksamhetsdialog 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande arbetsutskottets förslag att avslå 

verksamhetsdialog, enligt samverkansgruppens förslag. 

Andre vice ordförande Karin Tilly ställde sig till förfogande för att svara på frågor 

gällande POSK:s förslag. 

Ledamöterna Per Rostad och Görel Korkman yrkade bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Ledamoten Patric Sjölund yrkade bifall till POSK:s förslag. 

Domprost Daniel Eklund informerade gällande planer på församlingsdialog under 

hösten 2021 efter kyrkovalet. 

Kyrkorådet överlade gällande bland annat förslaget, hanteringen av detta, 

fastighetsfrågor, dialog kring den grundläggande uppgiften samt församlingsrådens 

uppdrag. 

Votering begärdes. Ordförande Jörgen Eklund fann att arbetsutskottets förslag 

bifalles med 10 röster mot 6 röster.  

____ 

Arbetsutskottets beslut 

Att föreslå kyrkorådet avslå POSK-gruppens förslag om omfattande 

verksamhetsdialog under år 2021. 

POSK reserverade sig för sitt eget yrkande. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att avslå POSK-gruppens förslag om omfattande verksamhetsdialog under år 2021. 

POSK och SD reserverade sig till förmån för POSK:s yrkande. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 108 2020-11-19 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 67 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Urbruktagande av Lövuddens kapell 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande Lövuddens kapell och den handling som 

förelåg till kyrkorådet.  

Kapellet har alltid varit präglat av det ekumeniska arbetet i staden, men invigningen 

utfördes 1984 av Svenska kyrkans biskop. Under 2019 såldes anläggningen och de 

nya ägarna har under hösten 2020 uttryckt önskemål till pastoratet att kapellet ska 

tas ur bruk, då de fortsättningsvis 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. 

Församlingsrådet i Västerås Lundby församling beslutade 2020-11-03 i § 311 att 

tillstyrka att Lövuddens kapell tas ur bruk samt att kontakta KFUK-KFUM för att 

fråga om Västerås-Lundby församling kan ta över de religiösa textiler och 

inventarier som finns kvar. 

Beslut om urbruktagande av kyrkorum ska fastställas av stiftsstyrelsen. 

Stiftsstyrelsen ska innan så sker även inhämta yttrande från domkapitel och 

länsstyrelse. Samtal med stiftet är inledda i ärendet. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att ta Lövuddens kapell ur bruk. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 109 2020-11-19 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 68 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Översyn av regelverket för ersättningar m.m. till förtroendevalda och regelverket för 

mandatstöd till nomineringsgrupper 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande arbetsutskottets förslag. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att genomföra en översyn av nuvarande regelverk för ersättningar med mera till 

förtroendevalda inför mandatperioden 2022 – 2025,  

Att genomföra en översyn av nuvarande reglerna för mandatstöd till 

nomineringsgrupper inför mandatperioden 2022 – 2025,  

Att uppdra åt kyrkorådets presidium, det vill säga Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson 

och Karin Tilly att genomföra översynen enligt ovan, samt 

att redovisa förslag till regelverk för förtroendevalda och mandatstöd enligt ovan för 

den kommande mandatperioden senast 31 mars 2021. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott 55 2020-10-20 
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 69 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Markförfrågan vid Tomaskyrkan 

Fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin föredrog gällande markförfrågan från 

Mimer. Fastighetsutskottet har utrett frågan och avråder till avyttring i nuläget, tills 

lokalförsörjningsplanen är klar. 

Kyrkorådet överlade. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att inte avyttra mark i nuläget. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 70 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Rapport om Hovdestalundprojektet 

Fastighetsförvaltare Anica Norman och fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin 

gav en lägesrapport från projekt Hovdestalund. De presenterade förslag på ny 

byggnad innehållande till exempel krematorium, personaldel och kontorsdel. De 

visade skisser över byggnadens utformning och placering i miljön samt tidplan med 

bland annat förstudier, naturvärdesinventering och processinventering.  

Kyrkorådet överlade därefter och gavs tillfälle att ställa frågor. 

 

____ 

Förslag till beslut 

Kyrkorådets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 110 2020-11-19 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 71 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Anmälningar 

Inga anmälningar. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 111 2020-11-19 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 72 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Rapporter 

a) Domprostens rapport 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande: 

 Smiddspridning Covid-19 i Västmanland 

 Inga öppna gudstjänster eller samlingar med anledning av rådande lokala 

restriktioner och begränsningar av sammankomster 

 Webbsända gudstjänster 

 Undantag från 8-personersregeln beviljat för begravningar 

 Dialog med begravningsbyråer 

 Satsning på julhälsningspåsar och öppna kyrkorum 

 Uppmaning att uppmuntra och stötta varandra i den svåra tid som råder 

 Diakonala satsningar under julen 

 

b) Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott   
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 73 2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott   
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  2020-12-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund önskade kyrkorådet en fin adventstid och julhelg och 

avslutade därefter mötet. 


