
 

 

 

 

 
     

 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sammanträdesdatum 

 

 Kyrkorådet, videomöte      2021-03-11 

  
_______________________________________________________________________________ 
 

Plats och tid Videomöte, kl. 18.00-19.45 
 

 Beslutande  Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson, Karin Tilly, Britt Sandström, Thomas 

Karlsson (för 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, Hanna Dönsberg, Greta Johansson samt Anita Thunberg 

 

Övriga deltagare Ekonomichef Eva Hollaus (t.o.m. § 9), kommunikationschef Ulrika Säfström 

Sunnerfelt (t.o.m. § 10), PO-chef Johan Sköld (§ 11), utredare Ingela Cronberg 

(§ 11) 

 

Utses att justera Ingemar Egelstedt 

 

 Underskrifter Sekreterare ..................................................                         Paragrafer § 8-15 

  Sara Granberg 

 

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

  Jörgen Eklund 

 

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

  Ingemar Egelstedt 
__________________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kyrkorådet  
 
Sammanträdesdatum 11 mars 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 8 2021-03-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet. Därefter höll domprost Daniel Eklund en 

andakt på temat ”Kampen mot ondskan” utifrån Efesierbrevet 5:8 och ledde 

avslutningsvis i bön. 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 8 2021-03-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Fastställande av dagordning 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Dagordningen godkändes med nedan justeringar: 

 Ansökan till Västerås stift om riktat församlingsbidrag utgick och 

återkommer senare under våren. 

 Ändrat beslutsförslag i ärende gällande riktlinjer för kommunikation. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 13 2021-02-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 9 2021-03-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ekonomiärenden 

a) Helårsresultat för år 2020 

Ekonomichef Eva Hollaus presenterade månadsresultat för januari-december 

2020. Hon redogjorde för resultatet för pastoratet, för pastoratets långfristiga 

placeringar, per pastoralområde, för gemensam administration samt för 

fastighets- och kyrkogårdsförvaltningarna. Kyrkorådet överlade därefter gällande 

pastoratets tillgångar. 

b) Arbetet med bokslutet för helåret 2020 

Ekonomichefen redogjorde för pågående revisionsarbete. Resultatet är granskat 

och nu granskas årsredovisningen. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Läggs till handlingarna. 

____  



 

 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Kommunikationsfrågor 

a) Riktlinjer för Västerås pastorats kommunikation 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande bakgrunden till framtagandet av 

denna riktlinje. 

Därefter föredrog kommunikationschef Ulrika Säfström Sunnerfelt gällande 

själva planen som i grunden behandlar hur, var, när och på vilket sätt pastoratet 

ska kommunicera. Denna ska kompletteras kommunikationsplan som uppdateras 

årligen samt en separat kriskommunikationsplan. Arbetet föregicks av en 

omfattande omvärldsspaning. 

Kyrkorådet överlade gällande bland annat målskrivning och framtiden. 

b) Upphävande av kyrkofullmäktiges beslut om policy för pastoratets 

kommunikation 

Kommunikationschefen föredrog skälen till att kommunikationspolicyn behöver 

ersättas av en riktlinje, bland annat därför att den är för omfattande och operativ. 

Kyrkorådet överlade bland annat gällande uppföljning. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Att godkänna riktlinjer för Västerås pastorats kommunikation. 

b) Att hemställa till kyrkofullmäktige att upphäva nuvarande 

kommunikationspolicy. 

 

Noterades att barnkonsekvensanalys är genomförd. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 16 2021-02-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 11 2021-03-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Café Malin – rapport med utvärdering 

PO-chef Johan Sköld föredrog gällande bakgrund till cafét, som en del i 

besökscentrumkonceptet. En liten utvärdering gjordes under hösten 2019, och under 

2020 gjordes en mer utförlig utvärdering. Johan Sköld redogjorde för ett antal 

motgångar som Café Malin råkat ut för sedan starten 2018. 

Utredare Ingela Cronberg föredrog gällande genomförandet av utvärderingen och de 

frågeställningar som legat till grund för denna. 

Förslag på åtgärder presenterades, bland annat att förtydliga föreståndarens ansvar 

och befogenheter, att göra kontinuerliga prisjämförelser och säkerställa lönsamhet, 

behov av att se över menyn och den lilla butiken, behov av att synliggöra 

verksamheten samt att tydliga mål behöver tas fram. 

Överlag är det nöjda kunder som kommer till Café Malin, med fina omdömen på 

bland annat sociala medier. 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande styrgruppens ambitioner och därefter 

överlade kyrkorådet. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 19 2021-02-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 12 2021-03-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Val av ombud och ombudsinstruktion inför Västerås Stadsmissions årsmöte 

Förslag till ombudsinstruktion och nomineringar till Västerås Stadsmissions årsmöte 

27 april 2021. 

Ersättare Thomas Karlsson deltog inte i överläggning eller beslut pga jäv. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Till röstombud utses Jörgen Eklund.  

Ombudet instrueras att se till Västerås pastorats intresse och bästa vid behandlingen 

av de ärenden som tas upp vid Västerås Stadsmissions årsmöte.  

Ombudet ska nominera Thomas Karlsson som ledamot från Västerås pastorat för en 

tid av två år i styrelsen för Västerås Stadsmission 

Ombudet ska även nominera Görel Korkman som ledamot från Västerås pastorat i 

valberedningen för Västerås Stadsmission samt föreslå Görel Korkman som 

sammankallande i valberedningen. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 17 2021-02-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 13 2021-03-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Anmälningar 

a) Remiss Västmanlands Integrationsstrategi 2021-2026 från Länsstyrelsen,  

dnr P-2021-45 

b) Stiftsstyrelsens och Länsstyrelsens beslut gällande urbruktagande av Lövuddens 

kapell, dnr P-2020-181 

c) Brev till Kyrkokansliet om digital signering av handlingar, dnr P-2021-52 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Att uppdra åt arbetsutskottet att yttra sig om arbetsutskottet så finner. 

b) Läggs till handlingarna. 

c) Läggs till handlingarna. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 18 2021-02-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 14 2021-03-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Rapporter 

a) Domprostens rapport 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande: 

 Covid-19. Ledningsgruppen har förlängt gällande beslut till mitten av 

maj. Fortsätter att ha öppna kyrkorum och digitala gudstjänster.  

 Bokslutsarbetet 

 Pågående löneöversyn. 

 Pågående arbete med lokalförsörjningsplanen. 

b) Ägarmöte med Kyrkans Försäkring AB 

Ordförande Jörgen Eklund rapporterade och informerade om att bolagsstämma 

äger rum den 6 maj. 

c) Centraliserad kyrklig administration – om kyrkostyrelsens kartläggning om  

IT-lösningar och administrativa system 

Ordförande Jörgen Eklund rapporterade från fokusgruppens sammanträde. 

Projektet har mötts av stor skepsis och ifrågasättande. Kyrkorådet överlade. 

d) Övriga rapporter 

Insändare med svar från pastoratets ledning gällande snickeri och väveri i 

Tomaskyrkan. Kyrkorådet överlade. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Läggs till handlingarna. 

c) Läggs till handlingarna. 

d) Läggs till handlingarna. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott   
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  2021-03-11 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och därefter ledde domprost Daniel 

Eklund välsignelsebönen. 


