
 

 

 

 

 
     

 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sammanträdesdatum 

 

 Kyrkorådet      2021-10-28 

  
_______________________________________________________________________________ 
 

Plats och tid Lykttändaren, Kyrkbacksgården, Västerås, kl. 18.00-21.00 
 

 Beslutande  Jörgen Eklund, Karin Larses, Karin Tilly, Britt Sandström, Görel Korkman, 

Hanna Dönsberg (för Lars Ericson), Stefan Sturesson (för Britas Lennart 

Eriksson), Barbro Schneeberger (för Per Rostad), Bengt Wallén, Alice 

Widlund, Maria Thorgren, Ingemar Egelstedt, Solveig Östberg, Rune Vikman, 

Patric Sjölund samt domprost Daniel Eklund 

 

Ersättare Greta Johansson 

 

Övriga deltagare Adjungerad Asta Matikainen Lecklin, ekonomichef Eva Hollaus (t.o.m. § 56), 

fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin 

 

Utses att justera Görel Korkman 

 

 Underskrifter Sekreterare ..................................................                         Paragrafer § 52-59 

  Sara Granberg 

 

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

  Jörgen Eklund 

 

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

  Görel Korkman 
__________________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kyrkorådet  
 
Sammanträdesdatum 28 oktober 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  2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund hälsade välkommen till mötet och därefter höll Daniel 

Eklund en andakt utifrån Romarbrevet kapitel 13 och ledde i bön. 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 52 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Fastställande av dagordning 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Dagordningen godkänns. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 82 2021-10-13 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 53 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige 7 2021-06-15 

__________________________________________________________________ 
 

  

Svar till förtroendemannarevisorernas skrivelse för år 2020 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande det förslag till svar som förelåg gällande 

gudstjänstlivet, dopfrekvensen samt personalens belastning under pandemin. Daniel 

Eklund föredrog även gällande domkapitlets dispensbeslut, dnr P-2021-189, vilket 

återfinns under § 57 KR 2021-10-28. 

Kyrkorådet överlade gällande svaret och behovet av en utvärdering av styrningens 

och ledningens hantering av pandemin. Under överläggningen framfördes önskemål 

om att arbetsutskottet lyfter frågan. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att godkänna svar och skicka det till kyrkofullmäktiges revisorer. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 83 2021-10-13 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 54 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Årsplan med förslag till övergripande mål, verksamhetsplan och budget för 2022 

Ordförande Jörgen Eklund inledde med en presentation av arbetsutskottets förslag 

till beslut. Förelåg årsplan med budget samt budgetbilagor inklusive 

barnkonsekvensanalys. 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande årsplanen. Han lyfte bland annat de 

tvååriga verksamhetsnära målen som fastställdes 2020 och föredrog om arbete på 

nya arenor, om lokalförsörjning, framtagande av församlingsinstruktion, dop- och 

diakonipastoralerna, lärande, personalfrågor, ekonomi och anpassningar inför 

framtiden. Domprosten fortsatte därefter med en dragning gällande verksamhetsnära 

mål samt strategier och uppföljning, bland annat målet för medarbetarindex, sjuktal, 

arbetet med en pastoratsgemensam plan för ideellt arbete och nätverkande arbete 

tillsammans med andra aktörer såsom rörande Västerås Stadsmissions ”Matbank”. 

Ekonomichef Eva Hollaus tog vid och föredrog gällande pastoratets budgetplan för 

2022-2026. Bland annat gällande fördelningsmodell till pastoralområdena för 

verksamhetsbudget, antaganden gällande fastighetsdriften utifrån lokalförsörjnings-

planen, en översikt gällande gemensamma kostnader samt personalkostnader. 

Kyrkorådet överlade gällande Café Malin. 

Domprost Daniel Eklund föredrog kortfattat gällande personalförteckning enligt 

aktuella vakansprövningar. 

Kyrkorådet tog därefter en paus kl. 19.20-19.27. 

Därefter föredrog fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin gällande fastighets-

förvaltningens rambudget för 2022 gällande drift. Hon föredrog även gällande 

planerat underhåll och åtgärder för vilka det har begärts KAE. 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 83 2021-10-13 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 54 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 

POSK yrkade, genom andre vice ordförande Karin Tilly, avslag till budgeten i 

beslutspunkterna 7) Att fastställa budget för Västerås pastorat år 2022 samt 8) Att 

fastställa budgetplan för åren 2022-2026. 

SD yrkade genom ledamoten Patric Sjölund bifall till POSK:s förslag att avslå 

beslutspunkterna 7 och 8 i budgeten. 

Ordförande Jörgen Eklund ställde proposition på beslutsförslag 7; att fastställa 

budget för Västerås pastorat år 2022. 

Begärdes votering som genomfördes med handuppräckning. Voteringen utföll med 

10 röster för arbetsutskottets förslag och 6 röster för POSK avslagsyrkande. 

Ordföranden Jörgen Eklund fann därefter att kyrkorådet bifallit arbetsutskottets 

förslag ifråga om budgeten beslutspunkt 7. 

Ordförande Jörgen Eklund ställde därefter proposition på beslutsförslag 8; att 

fastställa budgetplan för åren 2022-2026. 

Begärdes votering som genomfördes med handuppräckning. Voteringen utföll med 

10 röster för arbetsutskottets förslag och 6 röster för POSK avslagsyrkande. 

Ordföranden Jörgen Eklund fann därefter att kyrkorådet bifallit arbetsutskottets 

förslag ifråga om budgeten beslutspunkt 8. 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 83 2021-10-13 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 54 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

____ 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige 

1. Att godkänna årsplanen. 

2. Att den lokala kyrkoavgiften för år 2022 för kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan 

Västerås pastorat fastställs till 0,88 procent av den till kommunal inkomstskatt 

beskattningsbara inkomsten. 

3. Att internräntan för år 2022 ska vara 0,25 procent. 

4. Att varje övernattning för unga på Finnåkers kursgård som betalas av pastoratet 

subventioneras med 50 kronor per natt. För detta ändamål avsätts 150 000 kronor i 

pastoratets budget. 

5. Att följande bidrag fastställs för år 2022: 

Den Öppna dörren  300 000 kronor 

Ekumeniska rådet    25 000 kronor 

Äldreveckor på Finnåker  100 000 kronor 

Finnåkers kursgård, grundbidrag 500 000 kronor 

Goda nyheter (Gideoniterna)   10 000 kronor 

6. Att fastställa budget för investeringar år 2022 till 25 680 000 kronor.  

Bilaga 5 och 7. 

7. Att fastställa budget för Västerås pastorat år 2022. Bilaga 1. 

8. Att fastställa budgetplan för åren 2022-2026. Bilaga 2. 

____ 

POSK reserverar sig mot Kyrkorådets beslut 2021-10-28 att fastställa budget för 

Västerås pastorat år 2022 samt budgetplan för åren 2023-2026 med följande 

motivering: Budget år 2022 och budgetplan för åren 2023-2026 visar stort 

underskott. Någon plan för budget i balans har inte redovisats.  

Karin Tilly, Rune Vikman, Maria Thorgren, Ingemar Egelstedt, Solveig Östberg 

SD reserverade sig genom Patric Sjölund till förmån för POSK avslagsyrkande.  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 84 2021-10-13 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 55 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Internkontrollplan 

a) Internkontrollplan 2022 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande förändringar inom 

internkontrollplanens kontrollområden bland annat: rekrytera och behålla 

personal, kommunikationsinsatser för att synliggöra kyrkans verksamhet, 

krematoriet, internkommunikation samt risk för ökade kostnader. 

 

b) Uppföljning av internkontrollplan 2021 

Domprosten rapporterade gällande delårsavstämning. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa internkontrollplan 2022. 

b) Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 86 2021-10-13 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 56 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Hovdestalundsprojektet 

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande rekommendation från auktoriserad 

revisor att inte pantsätta något utöver begravningsavgiften, det vill säga att inte 

besluta enligt arbetsutskottets förslag att pantsätta pastoratets fondandelar i depå hos 

Handelsbanken. 

Fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin föredrog projektets status; bland annat 

projektets bakgrund, befintliga lokaler och nuvarande krematorium, tillstånd och 

miljökonsekvensbeskrivning, nuläget på Hovdestalund, styrgruppens arbete sedan 

2018, nuvarande projektuppdelning och preliminär tidplan för projektets sex 

delområden, ekonomisk kalkyl samt upphandlingsalternativ genom partnering-

entreprenad. 

Därefter föredrog ekonomichef Eva Hollaus gällande upplåning för finansiering av 

investeringar i begravningsverksamhet samt säkerhet och pantsättning. 

____ 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

1. Att projektet ska genomföras med dagens förutsättningar med den förslagna 

uppdelningen av områden till en kostnad av 327 345 000 kr. 

2. Att utöka projektets nuvarande budget för förprojektering från 5 mkr till 15 mkr 

för 2022. 

3. Att Västerås pastoratet (pastoratet) skall uppta en ny checkkredit och/eller lån på 

327 345 000 kr hos lämplig kreditgivare. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 87 2021-10-13 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 57 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Anmälningar 

a) Dispensbeslut verksamhetsförändringar under pandemin, dnr P-2021-189 

b) Inbjudan att lämna synpunkter på ”Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del II” 

c) Extra stämma 22 oktober 2021 för fyllnadsval av ersättare i styrelsen för 

Finnåkers kursgård 

d) Beslut entledigande begravningsombud dnr P-2021-200 

____ 

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 58 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Rapporter 

a) Domprostens rapport 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande: 

 Återöppnande efter lyftandet av pandemirestriktionerna 

 Enkät till Västeråsare om kännedom och relation till Svenska kyrkan 

 

b) Övriga rapporter 

Organisationssekreterare Sara Granberg rapporterade att kyrkofullmäktige 

kommer att inbjudas till en avslutande middag den 1 december. 

____ 

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 59 2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Övriga ärenden 

Organisationssekreterare Sara Granberg informerade om det tillfälle för migrering 

av epost som det tidigare skickats ut information om.  

Önskemål framfördes om att använda mikrofon vid inlägg och debatt. 

Ordförande Jörgen Eklund informerade om att nästkommande 

kyrkorådssammanträde kommer att genomföras i Arken i Viksäng. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott   
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  2021-10-28 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och därefter ledde domprost Daniel 

Eklund välsignelsebönen. 

 


