
 

 

 
     

 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sammanträdesdatum 

 

 Kyrkorådet, videomöte      2021-02-11 

  
_______________________________________________________________________________ 
 

Plats och tid Videomöte, kl. 18.00-20.05 
 

 Beslutande  Jörgen Eklund, 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 Thomas Karlsson, Stefan Sturesson, Hanna Dönsberg, Barbro Schneeberger, Göran 

Broås, Anita Thunberg samt Erik Johansson 

 

Övriga deltagare Förtroendemannarevisionens ordförande Bodil Ljunghall, kommunikations-

chef Ulrika Säfström Sunnerfelt (§ 2), personalchef Katharina Forsberg (§ 2), 

ekonomichef Eva Hollaus (§ 2), administrativ chef Anders Andersson (§ 2), 

fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin (§ 3 a-f), Västerås Stadsmissions 

direktor Magnus Uhlin samt ordförande Ola Söderberg (§ 5)  

 

Utses att justera Maria Thorgren 

 

 Underskrifter Sekreterare ..................................................                         Paragrafer § 1-7 

  Sara Granberg 

 

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

  Jörgen Eklund 

 

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

  Maria Thorgren 
__________________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kyrkorådet  
 
Sammanträdesdatum 11 februari 2021 
 
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 1 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Fastställande av dagordning 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Dagordningen godkänns. 

____ 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet och därefter höll domprost Daniel Eklund 

en andakt utifrån Hebreerbrevet 4 om Guds levande ord. 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 4 2021-01-28  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 2 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Centraliserad kyrklig administration – om kyrkostyrelsens kartläggning om IT-

lösningar och administrativa system 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande den nationella nivåns kartläggning om 

it-lösningar. Kyrkostyrelsen har skickat ut en enkät som ska besvaras senast 15 

februari. Utöver detta är pastoratet kallat att vara med i stiftets fokusgrupp. 

Därefter föredrog domprost Daniel Eklund gällande stabschefernas gemensamma 

förslag till enkätsvar. Även ekonomichef Eva Hollaus, administrativ chef Anders 

Andersson, personalchef Katharina Forsberg samt kommunikationschef Ulrika 

Säfström Sunnerfelt deltog i överläggningarna.  

Den nationella nivåns kartläggning omfattar åtta områden, bland annat it-plattform, 

löneservice och ekonomiservice. För pastoratets del har ett antal oklarheter 

identifierats: 

 Vilken typ av tjänster pastoratet har behov av. 

 Svårigheter att överblicka konsekvenser och gränssnitt samt oklar 

kostnadsbild. 

 Nuvarande it-miljö, i Västerås stifts plattform VIP. 

 Obligatoriet och kyrkosyn - vad som är församlingens uppdrag. 

Kyrkorådet överlade och framförde synpunkter gällande saknad behovsanalys, 

frågor kring it-plattform, möjliga framtidsscenarier samt kostnader. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att ställa sig bakom presenterat förslag till enkätsvar. 

Ledamoten Britt Sandström deltog inte i överläggning eller beslut på grund av jäv. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott 70 2020-12-15 
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 3 a 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Slutredovisningar från fastighetsutskottet 

a) Slutredovisning Västerås domkyrka sydvästra hörnet 

I projektet ingår omdaning av hela sydvästra hörnet inne i Västerås domkyrka i fyra 

plan. Detta projekt har genomgått granskning av pastoratets revisorer. 

Budgeterade medel för besökscentrumprojekten: 

Budget 2016    12 900 000 

Budget 2017    12 000 000 

Budget 2018    22 000 000 

Totalt:    46 900 000 

Avgår redovisade sedan tidigare slutredovisat: 

Vapenhuset      2 402 538 

Skattkammaren      1 158 260 

Konsistoriehuset (Café Malin)    9 778 975 

Totalt    13 339 773 

Totalt upparbetad kostnad för sydvästra hörnet: 20 071 140 

Kvarstår att fördela på avskrivning enligt nedan 20 071 140 

Avskrivning enligt nedanstående: 

Stomme 50 år (inkl. hisschakt)  11 470 051 

Stomkomplettering 20 år     1 469 985 

Byggnadsinstallation 25 år (inkl. hisskorg)   3 569 462 

Övriga installationer 15 år     1 482 406 

Inre ytskikt 15 år     1 330 485 

Fasta byggnadsinventarier 30 år       232 777 

Kostnadsföres         515 973 

    20 071 140  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott 70 2020-12-15 
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 3 a 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

 

forts. a) Slutredovisning Västerås domkyrka sydvästra hörnet 

____ 

Fastighetsutskottets beslut 

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet och att 

kvarstående medel överförs till domkyrkoplan samt kvarvarande projekt gällande 

utrymningstrappa och butik inne i Västerås domkyrka. Slutredovisningen är 

omedelbart justerad. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Slutredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott 71 2020-12-15 
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 3 b 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

b) Slutredovisning Domkyrkoplan 

I projektet ingår belysning, el, antikvarier, återvinningsskåp och konsultkostnader. 

Pastoratet har även sökt och beviljats KBB bidrag för vissa av åtgärderna. Detta projekt 

har genomgått granskning av pastoratets revisorer. 

Prognos redovisat till styrgrupp:  4 945 000 

Totalt upparbetad kostnad:   6 094 751 

Avgår KBB bidrag för tillgänglighet:     441 039 

Kvarstår att fördela på avskrivning enligt nedan 5 653 712 

Överskjutande del 708 712 hänför sig till stor del till antikvariska merkostnader samt 

merkostnader kring markarbetena. 

Avskrivning enligt nedanstående: 

Markanläggning  30 år 3 126 521 

Byggnadsinstallation  25 år    832 851 

Tak   25 år    142 500 

Övriga installationer  15 år    117 643 

Stomme   15 år      62 544 

Kostnadsföring  1 371 653 

    5 653 712 

____ 

Fastighetsutskottets beslut 

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet. 

Slutredovisningen är omedelbart justerad. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Slutredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

____  
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott 72 2020-12-15 
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 3 c 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

c) Slutredovisning Komministergården 

Projektet omfattar helrenovering av fastigheten exkl. yttertak vilket hanteras i ett separat 

projekt. Detta projekt har genomgått granskning av pastoratets revisorer. 

Budget:    2 500 000 

Totalt upparbetad kostnad:   4 640 837 

Överskjutande del hänför sig till stora rötskador, undermålig golvkonstruktion och 

fördyringar gällande antikvariska kostnader. Projektet har redovisats löpande till 

fastighetsutskottet varefter olika problem dykt upp. Överskjutande del (2 140 837) tas 

från budget för ospecificerade investeringar. 

 

Avskrivning enligt nedanstående: 

Markanläggning (30 år)  30 år    926 765 

Stomme (50 år)  50 år    617 844  

Inre ytskikt (15-30 år)  20 år    617 84 

Fasta byggnadsinventarier (30-15 år) 30 år    688 336 

Byggnadsinstallationer (25-30 år) 30 år 1 441 635 

Kostnadsförs       348 413 

     4 640 837 

____ 

Fastighetsutskottets beslut 

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet. 

Slutredovisningen är omedelbart justerad. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Slutredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott 73 2020-12-15 
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 3 d 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

d) Slutredovisning fönsterprojekt i Kungsåra, Haraker och Romfartuna kyrkor 

Budgeterade medel Romfartuna kyrka  120 000 

Upparbetade kostnader   650 127 

Avgår KAE    487 596 (640’ bev.) 

Kvarstår att redovisa:   162 531 

 

Budgeterade medel Kungsåra kyrka    95 000 

Upparbetade kostnader   306 272 

Avgår KAE    229 779 (285’ bev.) 

Kvarstår att redovisa:     76 493 

 

Budgeterade medel Haraker kyrka    95 000 

Upparbetade kostnader   994 437  

Avgår KAE    745 828 (380’ bev.) 

Kvarstår att redovisa:   248 609 

 

Vi har till Stiftet anhållit om att omfördela kvarvarande medel från Romfartuna och 

Kungsåra samt att vi gått in med ett tilläggsäskande på resterande del. Två av projekten 

har dragit över budgeten föreslås att det täcks av budget för ospecificerade investeringar. 

Samtliga projekt kostnadsförs i enlighet med de diskussioner som förts med revisorerna. 

____ 

Fastighetsutskottets beslut 

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet. 

Slutredovisningen är omedelbart justerad. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Slutredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott 74 2020-12-15 
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 3 e 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

e) Slutredovisning Lillhärad klockstapel 

Projekt gällande renovering av Lillhärad klockstapel. 

Budgeterade medel   300 000 

Upparbetade kostnader   950 437 

Avgår KAE    712 828 (75%) 

Kvarstår att redovisa:   237 609 

Projektet höll sig inom budgetramen. 

Projektet kostnadsförs i enlighet med de diskussioner som förts med våra revisorer. 

____ 

Fastighetsutskottets beslut 

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet. 

Slutredovisningen är omedelbart justerad. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Slutredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott 75 2020-12-15 
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 3 f 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

f) Slutredovisning Barkarö utrymningsväg 

Projekt gällande renovering av Barkarö utrymningsväg. 

Upparbetade kostnader   490 209 

Kvarstår att redovisa:   490 209 

Kostnaden för projektet tas av budgetramen ospecificerade investeringar. 

Projektet avskrivs enlighet med de diskussioner som förts med våra revisorer på följande 

poster: 

Stomme, sten  100 år  300 000 

Stomkomplettering   30 år  190 209 

____ 

Fastighetsutskottets beslut 

Att med godkännande överlämna slutredovisningen till kyrkorådet. 

Slutredovisningen är omedelbart justerad. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Slutredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 116 2020-12-17 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 4 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Utredning kring förutsättningarna för pastoratet att driva en förskola 

Ordförande Jörgen Eklund presenterade arbetsutskottets förslag till beslut.  

Därefter föredrog domprost Daniel Eklund gällande möjligheter och förutsättningar 

med en förskola och kyrkorådet överlade. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att uppdra åt domprost Daniel Eklund att utreda möjligheterna att bedriva 

förskoleverksamhet i Västerås pastorats egen regi. 

____  
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 8 2021-01-28 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 5 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Anmälningar 

a) Svar på samrådsremissförfrågan gällande Dp 1915, Norra Billsta, Västerås,  

dnr P-2020-197 

b) Nationalmuseum skjuter på återtagande av långtidsdepositionen av Hellqvists 

målning i Domkyrkans Skattkammare på grund av rådande läge, dnr P-2020-192 

c) Uppföljningsrapport rörande överenskommelsen mellan Västerås Pastorat och 

Västerås stadsmission för 2020, dnr P-2021-19 

Västerås stadsmissions ordförande Ola Söderberg och direktor Magnus Uhlin 

deltog och rapporterade om Stadsmissionens arbete och verksamhet under 2020 

samt fortsatta planer. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Läggs till handlingarna. 

c) Läggs till handlingarna. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 9 2021-01-28 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 6 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Rapporter 

a) Domprostens rapport 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande: 

 Covid-19: verksamheter för barn och unga har öppnats upp till och med 

gymnasieåldern. 

 Urbruktagande av Lövuddens kapell, frågan har nu fått svar av alla 

instanser och beslutet är fastställt. 

 Löneöversyn pågår. 

 PO-chef Johan Sköld slutar sin tjänst i maj och kommer att avtackas när 

möjlighet finns för det. 

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 7 2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Övriga ärenden 

Ersättare Hanna Dönsberg informerade om att nomineringsgruppen Miljöpartister i 

Svenska kyrkan kommer att byta namn till De gröna i Svenska kyrkan. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 
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VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott   
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  2021-02-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och domprost Daniel Eklund ledde 

välsignelsebönen. 
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Bilaga 

Svarsjournal 
 

 

 

Publikationsnamn Kartläggning IT kyrkorådsordf. 

Namn Jörgen Eklund 

Datum 2021-02-12 16:13:55 

1. I hur hög grad instämmer du i följande 
påstående? Inom vår församling/ vårt 
pastorat… - … är de nuvarande IT-lösningarna på 
det hela taget väl anpassade efter våra behov. 

Instämmer delvis 

1. I hur hög grad instämmer du i följande 
påstående? Inom vår församling/ vårt 
pastorat… - … förenklar och effektiviserar de 
nuvarande IT-lösningarna tid och kostnader i vår 
verksamhet samt ökar kvaliteten i vårt arbete. 

Instämmer delvis 

1. I hur hög grad instämmer du i följande 
påstående? Inom vår församling/ vårt 
pastorat… - … är IT-kompetensen bland 
medarbetarna mycket god. 

Varken eller 

1. I hur hög grad instämmer du i följande 
påstående? Inom vår församling/ vårt 
pastorat… - … har vi under de senaste 3-4 åren 
gjort flertalet investeringar i vidareutveckling 
eller införande av egna lokala IT-lösningar. 

Instämmer delvis 

1. I hur hög grad instämmer du i följande 
påstående? Inom vår församling/ vårt 
pastorat… - … köper vi aldrig in extern IT-
kompetens. 

Tar delvis avstånd 

2. Har du några övriga kommentarer kring 
frågan och påståendena ovan? Om du inte har 
några kommentarer kan du lämna fältet tomt. 

IT-arbetet utvecklas ständigt och nya system 
implementeras. Genomlysning av administrativa 
funktioner har gjorts och arbete med att fram IT-
strategi pågår. Frågan om IT-kompetens är en 
aning tendentiös; vi är en stor arbetsplats med 
230 anställda + säsong och det är klart att 
kompetensen varierar, men samtliga behöver 
heller inte ha en ʺmycket godʺ IT-kompetens för 
att utföra sitt arbete. Kontinuerlig 
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kompetensutveckling av både pastorat och 
medarbetare är en viktig del av IT-strategin. 

3. Använder ni Svenska kyrkans ramavtal 
avseende nätverkstjänster? 

Ja 

5. Är ni anslutna till GIP, dvs. använder det 
fjärrskrivbord som erbjudits från Kyrkokansliet 
under namnet Gemensam IT-Plattform? 

Nej 

6. Hur kommer det sig att er församling/ 
pastorat inte är anslutna till GIP? 

Annat: 

6. Hur kommer det sig att er församling/ 
pastorat inte är anslutna till GIP? - Annat: 

Västerås stift har egen IT-plattform, varför de 
andra punkterna ovan inte varit aktuella att ta 
ställning till. 

7. Hur väl överenstämmer följande påstående? 
Vårt/ våra nuvarande systemstöd… - … 
förenklar avsevärt kommunikation (exempelvis 
mejl och chatt). 

Instämmer delvis 

7. Hur väl överenstämmer följande påstående? 
Vårt/ våra nuvarande systemstöd… - … 
förenklar avsevärt dokumenthantering (skapa 
och dela dokument). 

Varken eller 

7. Hur väl överenstämmer följande påstående? 
Vårt/ våra nuvarande systemstöd… - … 
förenklar avsevärt genomförande av digitala 
möten. 

Instämmer delvis 

8. I vilken grad kommer ni att behöva använda 
digitala kommunikationsmedel framöver i er 
verksamhet? 

Ännu mer än idag 

9. Använder ni Microsoft 365 idag? Nej 

11. Vilket systemstöd använder ni för digitala 
möten mellan medarbetare och externa parter? 

Zoom 

12. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
- Vår personal är mycket väl utbildade avseende 
IT-säkerhet och skydd av känslig persondata. 

Instämmer delvis 

12. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
- Vår verksamhet är i mycket hög grad skyddad 
mot externa intrång eller omedvetna läckage av 
känslig information. 

Instämmer delvis 
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12. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
- Vår IT-säkerhet har utvecklats baserat på en 
gedigen och holistisk risk- och 
konsekvensanalys. 

Varken eller 

12. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
- Vi uppdaterar tekniska stöd och 
underhållsarbete för IT-säkerhet löpande i vår 
verksamhet. 

Instämmer helt 

13. Vilken typ av IT-lösning för lönehantering 
använder ni idag? 

Annat, vänligen ange: 

13. Vilken typ av IT-lösning för lönehantering 
använder ni idag? - Annat, vänligen ange: 

Hogia-sviten. Flex HRM (nyligen implementerat) 

14. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
Vår nuvarande lönefunktion… - … använder en 
IT-lösning som förenklar och effektiviserar 
arbetet med löner. 

Instämmer helt 

14. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
Vår nuvarande lönefunktion… - … ger oss ett 
komplett stöd för alla typer av frågeställningar 
och hjälp i alla frågor som berör lön. 

Instämmer helt 

14. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
Vår nuvarande lönefunktion… - … underlättar 
efterlevnad av lagar, regler och 
rekommendationer. 

Instämmer helt 

15. Planerar ni att ansluta till Svenska kyrkans 
gemensamma löneservice? 

Nej 

17. Vad är de främsta skälen till att ni inte 
planerar ansluta till löneservice? Flera alternativ 
kan väljas. 

Vi ser inga fördelar med att flytta till det 
gemensamma löneservice 

17. Vad är de främsta skälen till att ni inte 
planerar ansluta till löneservice? Flera alternativ 
kan väljas. 

Annat, vänligen ange: 

17. Vad är de främsta skälen till att ni inte 
planerar ansluta till löneservice? Flera alternativ 
kan väljas. - Annat, vänligen ange: 

Risk för lokal kompetensdränering, bristande 
möjlighet att konkurrensutsätta tjänsten, 
oklarheter kring gränssnitt och kostnadsbild 

18. Vilken typ av affärssystem för 
ekonomiservice använder ni idag? 

Aveny 
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19. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
Vår nuvarande ekonomiservice… - … använder 
en IT-lösning som förenklar och effektiviserar 
arbetet med ekonomisk administration. 

Instämmer helt 

19. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
Vår nuvarande ekonomiservice… - … ger oss ett 
komplett stöd för alla typer av frågeställningar 
och hjälp i alla frågor som berör ekonomi. 

Instämmer helt 

19. Hur väl instämmer du i följande påstående? 
Vår nuvarande ekonomiservice… - … underlättar 
efterlevnad av lagar, regler och 
rekommendationer. 

Instämmer helt 

20. Skulle ni vara intresserade av att flytta 
ekonomiadministrationen till en för 
trossamfundet gemensam funktion? 

Nej 

22. Vad är de främsta skälen till att ni inte har 
intresse av att flytta ekonomiadministrationen 
till en för trossamfundet gemensam funktion? 
Flera alternativ kan väljas. 

Vi bedömer implementeringen av ett nytt system 
som resurskrävande 

22. Vad är de främsta skälen till att ni inte har 
intresse av att flytta ekonomiadministrationen 
till en för trossamfundet gemensam funktion? 
Flera alternativ kan väljas. 

En gemensam ekonomifunktion upplevs inte 
täcka våra behov 

22. Vad är de främsta skälen till att ni inte har 
intresse av att flytta ekonomiadministrationen 
till en för trossamfundet gemensam funktion? 
Flera alternativ kan väljas. 

Vårt/ våra nuvarande system täcker de behov vi 
har för ekonomiadministration 

22. Vad är de främsta skälen till att ni inte har 
intresse av att flytta ekonomiadministrationen 
till en för trossamfundet gemensam funktion? 
Flera alternativ kan väljas. 

Vi vill vara oberoende från nationell nivå i detta 
avseende 

22. Vad är de främsta skälen till att ni inte har 
intresse av att flytta ekonomiadministrationen 
till en för trossamfundet gemensam funktion? 
Flera alternativ kan väljas. 

Annat, vänligen beskriv: 

22. Vad är de främsta skälen till att ni inte har 
intresse av att flytta ekonomiadministrationen 
till en för trossamfundet gemensam funktion? 

Risk för lokal kompetensdränering, oklara 
förutsättningar gällande gränssnitt, kostnadsbild, 
möjlighet att konkurrensutsätta. 
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Flera alternativ kan väljas. - Annat, vänligen 
beskriv: 

23. Vilket system använder ni för diarieföring 
idag? 

Annat diariesystem (Aveny, Acta, FAS) 

24. Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda 
för att ni skall överväga att ansluta till det för 
trossamfundet gemensamma stödet 
(Public360)? Flera alternativ kan väljas. 

Att det är användarvänliga systemstöd 

24. Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda 
för att ni skall överväga att ansluta till det för 
trossamfundet gemensamma stödet 
(Public360)? Flera alternativ kan väljas. 

Att vi får ett bra stöd med att implementera och 
bibehålla systemet 

24. Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda 
för att ni skall överväga att ansluta till det för 
trossamfundet gemensamma stödet 
(Public360)? Flera alternativ kan väljas. 

Att vi får förtroende för övergången 

25. Hur väl instämmer följande påstående: - 
Vårt diarieföringssystem förenklar vårt arbete 
avsevärt. 

Instämmer helt 

25. Hur väl instämmer följande påstående: - Vår 
personal är väl utbildad och har god insikt i hur 
diarieföring ska gå till. 

Varken eller 

25. Hur väl instämmer följande påstående: - 
Vårt befintliga stöd för diarieföring är tryggt och 
säkert samt uppfyller gällande regelverk. 

Instämmer delvis 

26. Hur väl instämmer ni i följande påståenden? 
- Vi har ett systematiskt arbetssätt för 
medlemsvård. 

Instämmer delvis 

26. Hur väl instämmer ni i följande påståenden? 
- Det är väldigt viktigt med ett effektivt och bra 
digitalt stöd för medlemsvård. 

Tar delvis avstånd 

26. Hur väl instämmer ni i följande påståenden? 
- Vårt systemstöd för medlemsvård förenklar 
vårt arbete avsevärt. 

Vet ej/ Ej relevant 

27. Har ni ett system för medlemsvård / 
systematisk kommunikation med medlemmar? 

Nej, vi har inget system för medlemsvård 

28. Har ni ett system för elektronisk arkivering? Annat: 
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28. Har ni ett system för elektronisk arkivering? 
- Annat: 

Vissa typer av dokument arkiveras elektroniskt 
inom ramen för andra administrativa system 

29. Hur väl instämmer du i följande 
påståenden? En viktig förutsättning för att börja 
använda ett för trossamfundet gemensamt IT-
stöd skulle vara… - … att vi får vara med och 
bestämma om inriktning och prioriteringar i 
framtida utveckling av tjänsten. 

Instämmer helt 

29. Hur väl instämmer du i följande 
påståenden? En viktig förutsättning för att börja 
använda ett för trossamfundet gemensamt IT-
stöd skulle vara… - … att ett gemensamt stöd 
uppfyller alla våra viktigaste behov. 

Instämmer helt 

29. Hur väl instämmer du i följande 
påståenden? En viktig förutsättning för att börja 
använda ett för trossamfundet gemensamt IT-
stöd skulle vara… - … att de totala kostnaderna 
minskar för Svenska kyrkan. 

Varken eller 

29. Hur väl instämmer du i följande 
påståenden? En viktig förutsättning för att börja 
använda ett för trossamfundet gemensamt IT-
stöd skulle vara… - … att vi själva får bestämma 
tidpunkt samt ha inflytande i hur en övergång 
skall ske. 

Instämmer helt 

29. Hur väl instämmer du i följande 
påståenden? En viktig förutsättning för att börja 
använda ett för trossamfundet gemensamt IT-
stöd skulle vara… - … att den gemensamma IT-
lösningen ökar säkerheten av vår verksamhet 
och den information som vi hanterar. 

Instämmer delvis 

30. Önskar ni att komplettera med något i 
denna studie? Om ni inte har några 
kommentarer kan ni lämna rutan tom. 

Västerås pastorat är en stor enhet med stor 
kompetens inom de flesta aktuella frågor, på 
både chefs- och medarbetarnivå. Därtill har 
många system införts de senaste åren. Därför 
väntas merparten av förslagen inte underlätta på 
något betydande sätt. Om dessa genomförs 
riskerar vi i stället lokal kompetensdränering, 
samtidigt som det är uppenbart att lokalt 
anställd administrativ personal fortsatt måste 
finnas. Eftersom underlaget än så länge är 
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bristfälligt gällande bland annat 
kostnadsberäkningar, gränssnittsfrågor och lokal 
flexibilitet/självbestämmande är det omöjligt att 
uttala en vilja att ansluta sig till dessa förslag.   
När man hänvisar till befintliga system (KBOK, 
KOB, Kyrksam etc) för att motivera liggande 
förslag är det lätt att förstå att vissa fördelar kan 
uppstå med ytterligare gemensamma system. 
Sannolikt skulle exempelvis Public 360 kunna 
både underlätta och säkra vår hantering. 
Microsoft 365/digitalt skrivbord likaså, förutsatt 
att lösningen är nog flexibel och 
plattformsoberoende. Att utifrån detta hoppa 
från stödjande system till att ta över tjänster i 
form av löne- och ekonomiservice är dock svårt 
att förstå. Självklart ser vi att det kan finnas nytta 
med möjligheten att ansluta sig till nationella 
stödsystem eller -funktioner; särskilt för mindre 
enheter är det många gånger svårt att 
upprätthålla den kompetens och säkerhet som 
krävs. Det måste dock vara upp till respektive 
enhet att göra sina val för detta. Det måste 
därför förutsättas att man kan ansluta sig till 
delar av de 8 dellösningarna och att betala för 
det som nyttjas. Att införa obligatorisk anslutning 
till samtliga delar är kontraproduktivt (även om 
det enbart skulle vara avgiften för tjänsten som 
är obligatorisk och inte anslutningen) och uppnår 
inte syftet att församlingar och pastorat ska 
kunna fokusera på den grundläggande uppgiften. 
Att flytta administrativa lösningar längre bort 
riskerar alltid att komplicera livet för den 
enskilde medarbetaren, då lokalkännedom är en 
både stor och viktig faktor för det administrativa 
flödet lokalt. Blir det mer fokus på grundläggande 
uppgift eller administrativ börda?  Detta blir 
också en fråga om kyrkosyn; Svenska kyrkan 
konstitueras av dess församlingar som har lokalt 
ansvar för verksamhet och förvaltning. Liggande 
förslag avviker till delar från denna struktur på 
ett anmärkningsvärt sätt. Vi har svårt att se att 
de liggande förslagen är svar på församlingars 
och pastorats faktiska behov. Se gärna vidare 
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Västerås pastorats skrivelse per 2020-09-17 till 
Kyrkomötet som utvecklar denna och 
närliggande frågor.  Medlemsvårdssystemet ska 
belysas särskilt, då det inte fanns någon 
möjlighet att utveckla tankarna i enkäten. Vi tror 
att våra kommunikativa lösningar måste ha 
betydligt bredare målgruppsfokus. Visst ska vi 
kunna vända oss till våra medlemmar, men en 
kyrka som ska ha relevans och framtidstro måste 
kunna kommunicera med andra gränssnitt också. 
Därav riskerar ett medlemsvårdssystem att bli för 
smalt och tvinga enheter till ytterligare 
kommunikationssystemlösningar. 

 

 


