
 

 

 
     

 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sammanträdesdatum 

 

 Kyrkorådet, videomöte      2021-06-03 

  
_______________________________________________________________________________ 
 

Plats och tid Videomöte, kl. 18.00-20.15 
 

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

Korkman, Lars Ericson, Britas Lennart Eriksson (t.o.m. § 39), 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 (t.o.m. § 39), Barbro 

Schneeberger, Göran Broås, Greta Johansson, Anita Thunberg och Erik Johansson 

 

Övriga deltagare Personalchef Katharina Forsberg (t.o.m. § 34), ekonomichef Eva Hollaus 

(t.o.m. § 34), fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin (t.o.m. § 34), PO-chef 

Lisa Fröberg (t.o.m. § 34), PO-chef Karin Tossavainen (t.o.m. § 34), 

kommunikationschef Ulrika Säfström Sunnerfelt (t.o.m. § 34) 

 

Utses att justera Rune Vikman 

 

 Underskrifter Sekreterare ..................................................                         Paragrafer § 28-39 

  Sara Granberg 

 

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

  Jörgen Eklund 

 

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

  Rune Vikman 
__________________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kyrkorådet  
 
Sammanträdesdatum 3 juni 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  2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet och domprost Daniel Eklund höll en 

andakt utifrån den judiska trosbekännelsen och delade några tankar om bön. 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 28 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Fastställande av dagordning 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Dagordningen godkänns. 

____ 

  



 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Revidering av arbetsmiljöpolicy 

Personalchef Katharina Forsberg föredrog gällande revidering av arbetsmiljöpolicy, 

vilken förelåg. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att föreslå kyrkofullmäktige godkänna reviderad arbetsmiljöpolicy. 

____ 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 24 2021-03-25 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott 25 2021-04-13 
 
Kyrkorådet 30 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Riktlinjer för investeringar 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande bakgrund och innehåll i riktlinjerna 

samt fastighetsutskottets remissvar. Syftet med riktlinjerna är att skapa en enhetlig 

syn på både vilket regelverk som styr och gällande interna arbetsprocesser. 

Instruktionen ska ses som ett komplement till pastoratets inköpspolicy och är 

avstämd med berörda chefer samt med pastoratets auktoriserade revisor. 

De avsnitt som behandlas är: 

 Regelverk – god redovisningssed K3 

 Intern beslutsprocess 

 Uppföljning av pågående projekt och projektavslut 

 Rutiner för kyrkoantikvarisk ersättning 

 Nedskrivningar 

 Ekonomisk livslängd och komponenter 

Det antecknas att en barnkonsekvensanalys i fråga om förslaget till riktlinjer för 

investeringar är genomförd och delgiven kyrkorådet. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att godkänna riktlinjer för investeringar. 

____ 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 48 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 31 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Resultat för tertial 1, januari-april 2021 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande månadsbokslut januari-april 2021. Hon 

noterade att inkomna gravskötselavgifter samt att en högre skogsavkastning än 

normalt påverkat resultatet på ett sätt som skiljer sig från budgeterat samt att Café 

Malin går med ett underskott. 

Kyrkorådet överlade. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Lokalförsörjningsplan 

Ordförande Jörgen Eklund inledde genom att föredra ärendets historik samt en tänkt 

dragningslista. Därefter föredrog domprost Daniel Eklund och fastighets- och 

kyrkogårdschef Eva Carlin gällande bland annat strategier, överlåtande av kyrko-

rum, kostnader, lagda förslag på åtgärder, remissvar från församlingsråden samt 

gällande fastighetskostnader och bestående besparingar i form av driftskostnader. 

Det antecknas att en barnkonsekvensanalys i fråga om förslaget om 

lokalförsörjningsplan  är genomförd och delgiven kyrkorådet. 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog arbetsutskottets beslutsförslag och yrkade bifall. 

Därefter föredrog andre vice ordförande Karin Tilly gällande POSK-gruppens 

beslutsförslag samt barnkonsekvensanalysen. Hon yrkade därefter bifall till POSK:s 

beslutsförslag. 

Ledamoten Patric Sjölund yrkade å SD:s vägnar i första hand avslag till arbets-

utskottets beslutsförslag och i andra hand bifall till POSK-gruppens beslutsförslag. 

Kyrkorådet överlade om förslaget till lokalförsörjningsplan, om diakonalt centrum 

och om långsiktig hållbarhet. 

Ledamöterna Britt Sandström, Görel Korkman och Per Rostad yrkade bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Förelåg följande handlingar: Lokalförsörjningsplan ver 20210512, Konsekvens-

beskrivning bilaga 1, Ekonomisk redovisning bilaga 2, Övergripande samman-

ställning av inkomna remissvar, Samverkansgruppens beslutsförslag, POSK:s 

beslutsförslag samt barnkonsekvensanalys. 

Ordförande Jörgen Eklund ställde proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och 

fann att dessa bifölls.  

  



 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande ställde därefter proposition på POSK-gruppens beslutsförslag och 

yrkade på avslag för detta. Ordförande fann att förslaget avslogs. 

Andre vice ordförande Karin Tilly yrkade därefter bifall till ett fristående 

tilläggsyrkande att tillföra en punkt om att hänsyn ska tas till de analyser som 

framkommit i barnkonsekvensanalysen i detta ärende. 

Kyrkorådet överlade. 

Ordförande Jörgen Eklund och ledamoten Per Rostad yrkade på avslag till POSK:s 

tilläggsyrkande. Ordförande fann att förslaget avslogs. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

 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 

Kyrkorådet beslutar 

 Att anpassningen av Västerås pastorats fastigheter för församlingsverk-

samheten utifrån inriktningen i lokalförsörjningsplanen, exempelvis 

tillskapande av fler arbetsplatser för medarbetare och tillskapandet av 

mötesrum i kyrkor, hanteras av kyrkorådets fastighetsutskott i enlighet med 

tillämpliga policys och riktlinjer 

  



 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

 forts. Kyrkorådet beslutar 

 Att anpassning av Västerås pastorats fastigheter och lokaler till annan verk-

samhet än församlingsverksamhet, antingen denna verksamhet sker i egen 

regi eller av en extern hyresgäst, bereds av kyrkorådets fastighetsutskott och 

beslutas av kyrkorådet 

 Att uthyrning av Västerås pastorats fastigheter och/eller lokaler till externa 

hyresgäster ska ske på marknadsmässiga villkor där hyran ska täcka 

kostnader för normala avskrivningar, underhåll och drift samt sett över 

avtalstidens längd även för aktuella kostnader för lokalanpassningar 

 Att försäljning av Västerås pastorats fastigheter och lokaler enligt 

inriktningen i lokalförsörjningsplanen bereds av kyrkorådets fastighetutskott 

och beslutas av kyrkorådet. 

 Att ställningstaganden om anpassning av och/eller försäljning av Västerås 

pastorats fastigheter kräver ytterligare underlag i varje enskilt ärende, bland 

annat för att säkerställa behovet av lokaler för församlingsverksamheten i 

egna fastigheter eller i förhyrda lokaler 

 Att den av kyrkorådet beslutade utredningen om Västerås pastorat ska kunna 

bedriva förskoleverksamhet ska färdigställas innan beslut tas om framtida 

användning av Kyrkbacksgården, Irsta församlingshem, Knektgården, Arken 

och Mikaeligården 

 Att uppdra till fastighetsutskottet att återkomma med förslag om hur 

pastoratets roll som hyresvärd för andra verksamheter, såväl interna som 

externa, kan hanteras i förhållande till församlingsverksamheten. 

 

SD reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

POSK reserverade sig mot beslutet enligt bilagd reservation. 

____  
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         Bilaga till Kyrkorådet Västerås pastorat § 32, 2021-06-03 

 

 

 
 

 

POSKs reservation mot kyrkorådets beslut 2021-06-03 om Lokalförsörjningsplan 
 

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

2021-06-03:  

 att avslå POSKs förslag att uppdra till domprosten att komplettera beslutsunderlaget till 

lokalförsörjningsplanen enligt POSKs yrkande  

 att föreslå kyrkofullmäktige att anta förslaget till inriktning av lokalförsörjningsplanen 

 att föreslå kyrkofullmäktige besluta om att beslutet från samfällda kyrkofullmäktige år 2013 

om försäljning av Domprostgården upphävs  

 att anta Samverkansgruppens förslag (7 punkter) om lokalförsörjningsplanen  

 att avslå POSKs tilläggsyrkande att hänsyn ska tas till de analyser som framgår av 

barnkonsekvensanalysen i detta ärende. 

 

POSKs yrkande  
POSK yrkar att kyrkorådet beslutar 

 att uppdra till domprosten att komplettera beslutsunderlaget ”Lokalförsörjningsplan 2021-05-

11” enligt POSKs förslag samt 

 att anta förslaget till inriktning av lokalförsörjningsplan under förutsättning att kyrkorådet 

beslutar att bifalla POSKs förslag till kompletteringar. 

 

POSKs tilläggsyrkande 

 att hänsyn ska tas till de analyser som framgår av barnkonsekvensanalysen i detta ärende. 

 

POSKs motivering   

POSK vill 

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

behöver vara Knektgården. 

 att Arken Viksäng 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. 

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
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POSK föreslår att beslutsunderlaget till lokalförsörjningsplanen kompletteras enligt följande: 

 Beslut om alternativa lokaler för verksamhet och arbetslag ska finnas innan avvecklings-

/uthyrningsbeslut fattas. 

 Konsekvensbeskrivning för församlingsverksamheten utvecklas/kompletteras inför varje 

förslag till slutligt beslut. Pastoratsgemensam helhetssyn ska framgå.  

 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 har haft och beräknas få fortsatt hög 

befolkningstillväxt. Undersöka möjligheten att medarbetarna i hela, alternativt delar av, 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.  

 Rytterne kyrka: Undersöka förutsättningar för att hyra lokal i pastoratets tidigare 

församlingsgård/påbörja projektering av kyrkorummet hösten 2021. 

 

 

För Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Västerås 

 

Västerås 2021-06-04 

 

 

Karin Tilly 

Rune Vikman 

Maria Thorgren 

Ingemar Egelstedt 

Solveig Östberg 
  



 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Familjerådgivningen 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande bifogat beslutsförslag att pastoratet, mot 

bakgrund av att det finns tillgång till familjerådgivning i kommunen, att pastoratet 

ser över sin kostnadsmassa och medarbetarstyrka samt att pastoratet givetvis redan 

på många sätt stöttar både familjer och enskilda, inte ska fortsätta bedriva 

familjerådgivning i egen regi samt att denna förändring sker vid halvårsskiftet 2021. 

Det antecknas att en barnkonsekvensanalys ifråga om förslaget om 

familjerådgivningen är genomförd och delgiven kyrkorådet. 

Kyrkorådet noterade att en barnkonsekvensanalys är genomförd. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att föreslå kyrkofullmäktige besluta att Västerås pastorat ska avveckla 

familjerådgivningen i egen regi. 

____ 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 52 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 34 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ansökan om församlingsbidrag 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande ansökan om församlingsbidrag för 

diakontjänsterna i Sjukhuskyrkan. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att ansöka om församlingsbidrag hos Västerås stift och uppdra till arbetsutskottet att 

göra eventuella justeringar i ansökan vid sitt sammanträde 2021-06-17. 

____ 

  



 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Översyn av regelverk 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande förslag på översyn. 

a) Översyn av ersättningar och regelverk för förtroendevalda under mandatperioden 

2022-2025 

b) Översyn av mandatstöd till nomineringsgrupperna under mandatperioden 2022-

2025 

____ 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

a) att fastställa förslag till regelverk för ersättningar till förtroendevalda i Västerås 

pastorat, samt 

b) att fastställa förslag till regler för mandatstöd till nomineringsgrupper 

representerade i Västerås kyrkofullmäktige för mandatperioden åren 2022-2025 

____ 

  



 

 

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  

__________________________________________________________________ 
 

  

Mötesplan för 2022 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog förslag till mötesplan för kyrkorådets 

arbetsutskott, kyrkorådet, kyrkofullmäktige samt församlingsrådens 

presidiegruppsträffar. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att fastställa sammanträdestider för kyrkorådet och arbetsutskottet. 

Att rekommendera kyrkofullmäktige besluta enligt föreslagna sammanträdestider för 

kyrkofullmäktige. 

____ 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 55 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 37 2021-06-03 
Valnämnden 30 2021-05-18 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Tilläggsäskande från valnämnden 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande tilläggsäskande från valnämnden. 

Valnämnden föreslår att det slutliga förslaget innebär att Kyrkovalet i Västerås 

pastorat får en egen åttasidig bilaga till Västerås Tidning i början av hösten. 

Kostnaderna för informationsmaterialet är inte budgeterat utan valnämnden ber 

kyrkorådet om extra medel med 180 000 kronor för att göra denna satsning möjlig. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att medge valnämndens tilläggsanslag med 180 000 kronor för produktionen av en 

bilaga i Västerås tidning inför kyrkovalet i september 2021 

____ 

  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 56 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 38 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Anmälningar 

a) Skrivelse från Svenska Jerusalemföreningen, dnr P-2021-102 

Ledamoten Britas Lennart Eriksson föreslog att Västerås pastorat anslår 5 000 kr till 

Svenska Jerusalemföreningen. Kyrkorådet överlade. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Att ge ett bidrag om 5 000 kr till Svenska Jerusalemföreningen och 

rekommendera församlingsråden att om möjligt bereda plats för detta ändamål i 

sina församlingskollekter. 

____  



 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 57 2021-05-20 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 39 2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Rapporter 

a) Domprostens rapport 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande: 

 Lättade restriktioner vilket innebär att pastoratet öppnar för gudstjänst för 

max 50 deltagare samt ytterligare verksamhet för barn och unga. 

 Hälsosatsningar för personalen, också i form av ett dialogverktyg. 

 Konfirmationer har genomförts i grupper om 8 personer. 

 Sparven har tagits ur bruk och tömts. 

 Ny PO-chef i PO C blir Eva Abragi. 

 Avtackning av tidigare PO-chef Johan Sköld sker i samband med 

gudstjänsten den 26 september 

b) Övriga rapporter 

Vice ordförande Ulrika Pettersson rapporterade från Finnåkers årsstämma 28 

maj 2021 vilken genomfördes digitalt för andra året i rad. 

____ 

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  2021-06-03 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet genom att tacka för terminens arbete och 

önska alla en fin sommar. Därefter ledde domprost Daniel Eklund välsignelsebönen. 


