
 

 

 

 

 
     

 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sammanträdesdatum 

 

 Kyrkorådet, videomöte      2021-04-29 

  
_______________________________________________________________________________ 
 

Plats och tid Videomöte, kl. 18.00-20.30 
 

 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 Stefan Sturesson, Hanna Dönsberg, Barbro Schneeberger, Göran Broås samt Anita 

Thunberg 

 

Övriga deltagare Adjungerad Asta Matikainen Lecklin, utredare Ingela Cronberg (§ 17), 

ekonomichef Eva Hollaus (t.o.m. § 19), fastighets- och kyrkogårdschef Eva 

Carlin (§ 20), fastighetsförvaltare Anica Norman (§ 26) 

 

Utses att justera Solveig Östberg 

 

 Underskrifter Sekreterare ..................................................                         Paragrafer § 16-27 

  Sara Granberg 

 

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

  Jörgen Eklund 

 

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

  Solveig Östberg 
__________________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kyrkorådet  
 
Sammanträdesdatum 29 april 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  2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet och därefter höll domprost Daniel Eklund 

en andakt på temat ”Att växa i tro” utifrån 1 Joh 4:10-16. 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 16 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Fastställande av dagordning 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Dagordningen godkänns med tillägg under ”Övriga rapporter” gällande projekt 

Hovdestalund. 

____ 

  



 

 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Internkontrollplan 2020 – uppföljning av genomförandet 

Utredare Ingela Cronberg föredrog övergripligt resultatet av den slutliga 

uppföljningen. Hon konstaterade att 2020 var ett märkligt år ur många hänseenden 

men att de flesta av de planerade åtgärderna i internkontrollplanen ändå kunde 

genomföras. Därefter redogjorde hon för de fyra åtgärder som inte blev 

klarmarkerade:  

 Doppastoral. Ska slutföras under 2021. 

 Skapa ökad förståelse för beslutsprocessen, genomförs under 2021. 

 Utbilda personalen i resursfrågor. Delvis uppfyllt genom 

lokalresursplaneringen. Utbildning utifrån inköps- och upphandlingsfrågor 

planers 2021. 

 Att utse en GDPR-grupp eller ett dataskyddsombud. 

Kyrkorådet överlade om omställningar i samband med Corona, framtida risker 

såsom diakonala frågor 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2020 samt överlämna denna 

till kyrkofullmäktige. 

____ 

  



 

 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Årsredovisning för 2020 för Västerås pastorat och dess stiftelser 

a) Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Västerås pastorat 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande väsentliga händelser i 

förvaltningsberättelsen. Därefter föredrog ekonomichef Eva Hollaus gällande 

resultaträkning och balansräkning samt begravningsverksamhetens resultat. 

b) Årsredovisning med förvaltningsberättelse för stiftelsen Elisabeth Hamiltons 

donationsfond 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande resultaträkning. 

c) Årsredovisning för stiftelsen Norbergs fond 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande resultaträkning. 

d) Au-förslag att kyrkorådet fattar beslut om att undersöka möjligheterna till 

permutation av stiftelsen Norbergs fond därför att stiftelsen inte kunnat uppfylla 

ändamålet under året till följd av att förvaltningskostnaderna överstiger 

stiftelsens intäkter 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande förslag att undersöka möjligheterna 

till permutation. Kyrkorådet överlade. 

e) Verksamhetsuppföljning för Västerås pastorat 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande församlingsverksamheten och den 

grundläggande uppgiften, bland annat gällande gudstjänstutveckling, de digitala 

steg som pandemin tvingat fram, diakonifrågor och mission i sociala medier. 

Han föredrog även gällande begravningsverksamheten, verksamhet och personal. 

Kyrkorådet överlade bland annat gällande implementering av doppastoralen, 

pandemins effekter, antalet tillåtna deltagare vid gudstjänster, digital utveckling, 

lärdomar från det gångna året och hur pandemin har påverkat kyrkan. 

  



 

 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

 forts. § 18 

 

f) Slutredovisning av Svenska kyrkan i Västerås AB:s sociala projekt riktat till 

Västerås Stadsmission 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande projektets bakgrund och uppdraget 

att stärka insamlingsförmågan för Västerås Stadsmission. Flera av de önskade 

effekterna har uppnåtts. Därefter föredrog ordförande Jörgen Eklund gällande 

Stadsmissionens ekonomi och soliditet. Ledamoten Ingemar Egelstedt 

rapporterade gällande Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Att godkänna årsredovisning för 2020 samt överlämna denna till 

kyrkofullmäktige. 

b) Att godkänna årsredovisning 2020 för stiftelsen Elisabeth Hamiltons 

donationsfond överlämna denna till kyrkofullmäktige. 

c) Att godkänna årsredovisning 2020 för stiftelsen Norbergs fond samt överlämna 

denna till kyrkofullmäktige. 

d) Att undersöka möjligheterna till permutation av stiftelsen Norbergs fond därför 

att stiftelsen inte kunnat uppfylla ändamålet under året till följd av att 

förvaltningskostnaderna överstiger stiftelsens intäkter. 

e) Läggs till handlingarna och överlämnas till kyrkofullmäktige för information. 

f) Läggs till handlingarna. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 38 2021-04-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 19 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Mottagande av testamentsgåva till finskspråkiga verksamheten 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande testamenterade medel till det 

sverigefinska församlingsarbetet i Västerås pastorat. Med hänsyn till genomlysning 

av revisionen ser ekonomichefen inget hinder i att pastoratet beslutar sig för att ta 

emot gåvan till det sverigefinska församlingsarbetet. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att tacksamt ta emot gåvan till det sverigefinska församlingsarbetet. 

____  



 

 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Riktlinjer för begravningsverksamheten 

Fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin föredrog bakgrund och anledning till 

reviderade Riktlinjer för begravningsverksamheten. Hon redogjorde för innehållets 

tre delar: ansvars- och beslutsområden, övergripande frågor samt lokala 

förutsättningar och nuläge. 

En barnkonsekvensanalys ska utföras innan beslut fattas i kyrkofullmäktige. 

____ 

Kyrkogårdsutskottets beslut 

Kyrkogårdsutskottet beslutar fastställa riktlinjerna för vidare beslut till 

kyrkofullmäktige. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att föreslå kyrkofullmäktige fastställa riktlinjerna. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 41 2021-04-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 21 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ombudsinstruktion och nomineringar 

a) Finnåkers kursgård, 15 maj 

b) Kyrkans försäkring AB, hybridstämma 22 april, beslutsstämma 6 maj 

c) Svenska kyrkan i Västerås AB, 25 maj 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Till röstombud utses Ulrika Pettersson. 

Ombudet instrueras att se till Västerås pastorats intresse och bästa vid 

behandlingen av de ärenden som tas upp vid årsstämman med Finnåkers 

kursgård.  

Ombudet ska även nominera följande till uppdrag för Finnåkers kursgård:  

1. Till ledamot i styrelsen för en tid av två år: Jörgen Eklund 

2. Till ersättare i styrelsen för en tid av två år: Göran Broås 

3. Till revisor: Barbro Schneeberger 

4. Till ledamot och sammankallande i valberedningen: Görel Korkman 

b) Till röstombud utses Karin Tilly. 

Ombudet instrueras att se till Västerås pastorats intresse och bästa vid 

behandlingen av de ärenden som tas upp vid bolagsstämman med Kyrkans 

Försäkring AB.  

Ombudet ska även nominera Britt Sandström till ledamot i valberedningen för 

Kyrkans försäkring AB. 

c) Till röstombud utses Jörgen Eklund. 

Ombudet instrueras att se till Västerås pastorats intresse och bästa vid 

behandlingen av de ärenden som tas upp vid årsstämman med Svenska kyrkan i 

Västerås AB. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 42 2021-04-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 22 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Förslag till beslut med anledning av valberedningens förslag utifrån PWC-rapporten 

om församlingsråden  

Ordförande Jörgen Eklund föredrog. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

att mandatperioden för församlingsråden ska vara fyra år, 

att tillsammans med nuvarande församlingsråd se över möjligheten att genomföra 

förberedande församlingsmöten inför ett kommande församlingsmöte med 

nomineringar av kandidater till kommande församlingsråd, 

att församlingsmöten får framföra önskemål om antalet ledamöter i ett spann från 4 

till 10 ledamöter. Utöver antalet ledamöter tillkommer hälften av antalet ledamöter 

som ersättare samt en ledamot i domprostens ställe. Antalet kandidater som 

nomineras vid församlingsmötena ska minst stå i samklang med antalet önskade 

ledamöter och ersättare,  

att en kommunikationsinsats genomförs inför församlingsmöten för nominering av 

kandidater till församlingsråd för tiden från 1 januari 2022. Som en del i insatsen 

görs en lättare bearbetning och översyn av foldern om församlingsråden och dess 

uppgifter, samt 

att pastoratsgemensam utbildning av nyvalda församlingsråd planeras och 

genomförs i början av år 2022, och att detta följs upp med församlingsanknuten 

utbildning. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 30 2021-03-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 23 2021-04-29 
Valnämnden 13 2021-03-16 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Förslag om arvode till valförrättare och röstmottagare i kyrkovalet 

Valnämnden föreslår kyrkorådet att besluta om nya arvoden för valet 2021 enligt 

följande: 

Röstmottagare på valdagen: 2 800 kronor för hela uppdraget inklusive utbildning 

Ordförande: 4 400 kronor för hela uppdraget inklusive utbildning 

Vice ordförande: 3 600 kronor för hela uppdraget inklusive utbildning 

Lokalansvarig: differentierad ersättning 

Valvärd/informatör men inte rösträknare: 1 500 kronor 

Reserv valdagen: 700 kronor om inte inkallelse till tjänstgöring sker 

Förtidsröstningsmottagare: 175 kronor/timme. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att besluta om arvoden för kyrkovalet 2021 enligt valnämndens förslag. 

____  



 

 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

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 

nomineringsgruppernas valsedlar. Kyrkomötet beslutade inför kyrkovalet 2009 att 

ge bidrag motsvarande en och en halv gång de röstberättigades antal. Sedan 

kyrkovalet 2013 har 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. 

Valsedlar ska ha beställts senast den 15 april valåret. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att hemställa till kyrkofullmäktige 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 43 2021-04-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 25 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Anmälningar 

a) Svar från Kyrkokansliet angående utredningsarbetet om digital signering,  

dnr P-2021-52 

b) Pastoratets svar på Länsstyrelsens remiss om integrationsstrategi, dnr P-2021-45 

c) Pastoratets svar på domkapitlets enkät om Covid-19, dnr P-2021-87 

____ 

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 44 2021-04-15 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 26 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Rapporter 

a) Domprostens rapport 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande: 

 Konfirmationsgudstjänster med 8 deltagare. 

 Löneöversyn avklarad, lönekartläggning pågår. 

 Lokalförsörjningsplanen är på remiss till församlingsråden och 

samarbetsrådet. 

 Gott söktryck till lediga tjänster, bland annat många behöriga sökande till 

PO-chefstjänsten i centrala. 

 Lokalt informationsmöte i Tillberga församling gällande Knektgården. 

b) Övriga rapporter 

Fastighetsförvaltare Anica Norman gav en lägesrapport från styr-och 

projektgruppen för projekt Hovdestalund. Hon föredrog gällande lokaliserings-

utvärdering som ligger till grund för ansökan om förhandsbesked, vilken 

kommer att skickas till Stadsbyggnadskontoret inom kort. 

Miljökonsekvensbeskrivning är på gång att skickas in till Länsstyrelsen. 

____ 

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 27 2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Övriga ärenden 

Ledamoten Ingemar Egelstedt berättade att  det på dagen var 500 år sedan slaget om 

Västerås då Gustav Vasa och hans trupper stred mot danskarna. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott   
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  2021-04-29 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och därefter ledde domprost Daniel 

Eklund välsignelsebönen. 


