
 

 

 

 

 
     

 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sammanträdesdatum 

 

 Kyrkorådet      2019-10-24 

  
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Plats och tid Lykttändaren, Kyrkbacksgården, Västerås, kl. 18.00-20.10 
 

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

Karlsson (för Görel Korkman), Lars Ericson, Hanna Dönsberg (för Britas 

Lennart Eriksson), Per Rostad, Bengt Wallén, Alice Widlund, Anita Thunberg 

Greta Johansson (för Maria Thorgren), Ingemar Egelstedt, Solveig Östberg, 

Rune Vikman, Patric Sjölund samt domprost Daniel Eklund 

 

Ersättare Stefan Sturesson, Barbro Schneeberger, Anita Thunberg samt Erik Johansson 

 

Övriga deltagare Adjungerad Asta Matikainen Lecklin, utredare Ingela Cronberg (§§ 43-45), 

ekonom Annika Karlsson (§§ 43-47), ekonomichef Eva Hollaus (§§ 43-50) 

samt fastighets- och tf kyrkogårdschef Eva Carlin (§§ 43-50) 

 

Utses att justera Solveig Östberg 

 

 Underskrifter Sekreterare ..................................................                         Paragrafer § 43-53 

  Sara Granberg 

 

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

  Jörgen Eklund 

 

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

  Solveig Östberg 
__________________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kyrkorådet  
 
Sammanträdesdatum 24 oktober 2019 
 
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  2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund hälsade välkommen och därefter ledde domprost Daniel 

Eklund en andakt utifrån Ordspråksbokens ord i kapitel 8 om Visheten. Han ledde 

därefter i bön. 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 43 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Fastställande av dagordning 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Dagordningen godkänns. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 80 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 44 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Internkontrollplan 2020 

Utredare Ingela Cronberg föredrog gällande internkontrollplanens identifierade 

risker och åtgärder. 

Kyrkorådet överlade. 

Handlingar och barnkonsekvensanalys förelåg. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att med tillstyrkan föreslå kyrkofullmäktige fastställa internkontrollplan 2020. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 81 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 45 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Policy för hantering av personuppgifter 

Utredare Ingela Cronberg föredrog gällande pastoratets anpassning till GDPR. 

Verksamheten i Västerås pastorat är grundad på principer om öppenhet, personlig 

integritet och respekt för individen. Alla personer vars personuppgifter behandlas 

inom ramen för Västerås pastorats verksamhet ska därmed vara trygga med att 

informationen som samlas in får ett tillräckligt skydd, att informationen hanteras på 

ett korrekt sätt samt att de får en insyn i verksamheten. 

Föreslagen policy utgår från Dataskyddsförordningens bestämmelser och beskriver 

på ett övergripande plan hur personuppgifter kan behandlas, för vilka syften och på 

vilket sätt personuppgifter behandlas av Västerås pastorat. 

Kyrkorådet överlade gällande barnkonsekvensanalysen. 

Handlingar och barnkonsekvensanalys förelåg. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att med tillstyrkan föreslå kyrkofullmäktige anta förslag på policy för hantering av 

personuppgifter för Västerås pastorat. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 82 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 46 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Svenska kyrkan i Västerås AB förslag om avveckling av Ljuvelen AB 

Ekonom Annika Karlsson föredrog gällande skrivelse från styrelsen i Svenska 

Kyrkan Västerås AB. 

På styrelsemötet för Svenska Kyrkan Västerås AB den 20 september 2019 

beslutades att ställa fråga till kyrkorådets arbetsutskott gällande bolaget Ljuvelen 

AB:s vara eller icke vara. Styrelsens förslag är att avveckla bolaget under 2020 om 

det inte framkommer några konkreta idéer på vad bolaget ska arbeta med. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att besluta om avveckling av Västerås Badelunda församlings boende Ljuvelen AB 

om inte konkreta idéer på vad bolaget ska arbeta med inkommer senast 

månadsskiftet mars/april 2020. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 83 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 47 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ägardirektiv till Svenska kyrkan i Västerås AB om projekt för insamling av medel 

för socialt ansvarstagande 

Ekonom Annika Karlsson föredrog gällande projekt för insamling av medel för 

socialt ansvarstagande. Projektet har fungerat enligt den grundläggande idén att 

stärka Västerås Stadsmissions ekonomi för framtiden. Det bidrar till att Västerås 

Stadsmissions möjligheter att arbeta med och verka för människor i hemlöshet, 

missbruk och psykisk ohälsa ökar.  

Ersättaren Thomas Karlsson och ledamoten Ingemar Egelstedt anmälde jäv och 

deltog inte vid överläggning eller beslut. 

Handlingar och barnkonsekvensanalys förelåg. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att föreslå kyrkofullmäktige ge styrelsen för Svenska kyrkan Västerås AB, 

organisationsnummer 556706-5262, i uppdrag att fortsätta med att genomföra ett 

projekt och att bevilja 500 000 kronor under år 2020 för insamling av medel för 

socialt ansvarstagande enligt angiven ärendebeskrivning. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 84 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 48 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ekonomi 

a) Budgetutfall för perioden 1901-08 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande månadsbokslut till och med augusti 

och presenterade en prognos för 2019. 

b) Svar om revisorernas rekommendationer 

Ekonomichef Eva Hollaus och domprost Daniel Eklund föredrog gällande 

kommentarer till revisorernas rapport över granskningen av Västerås pastorat 

verksamhetsåret 2018. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Att med tillstyrkan lämna svaret till kyrkofullmäktige samt 

förtroendemannarevisionen.  

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 85 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 49 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Uppsägning av hyresavtal fastigheter 

Fastighets- och tf kyrkogårdschef Eva Carlin föredrog gällande beslutsförslag att 

säga upp hyresavtalen för de två lokalerna på Rönnby samt lokalen Sparven på 

Råby. Den lokalinventering som gjordes 2010 visade att pastoratet har för många 

lokaler, och det visar även den lokalförsörjningsplan som är under framtagande. 

Kyrkorådet överlade. 

Handlingar och barnkonsekvensanalys förelåg. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att uppta överläggningar med berörda församlingsråd i Västerås Lundby församling 

respektive Önsta församling och berörda PO-chefer i Västra respektive Norra PO om 

hur pastoratets närvaro och verksamheter i dessa områden skulle kunna anpassas till 

en uppsägning av nämnda hyresavtal. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 86 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 50 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Årsplan med budget och verksamhetsplan för 2020 

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande årsplan, verksamhetsplan och prognos 

för framtiden. 

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande budget 2020 och gjorde en jämförelse 

med budget 2019. Fastighets- och tf kyrkogårdschef Eva Carlin kompletterade med 

information gällande kyrkogårdsförvaltningens budget. 

Andre vice ordförande Karin Tilly föredrog gällande POSK-gruppens förslag på 

åtgärder. Hon yrkade att: 

 Fastställa kostnaderna för församlingsverksamheten till 17,5 mkr (+1 mkr). 

 Fastställa tidplan för lokalförsörjningsplanen. 

 Se över möjligheten att år 2020 genomföra åtgärder för avyttring/uthyrning 

/avställning av lokaler. 

 Ta fram plan för att anpassa personalstat för att uppnå budget i balans. 

 Utveckla en ny modell för verksamhetsplanering, tillämpas från och med 

2021. Konsult anlitas. 

 Sätta mätbara mål för Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission. 

Ledamoten Patric Sjölund framförde SD:s stöd för POSK:s förslag. 

Ordförande Jörgen Eklund yrkade bifall till att anslagen till verksamheten ökas med 

1 mkr, d.v.s. samma belopp som i budgeten för innevarande år, och att övriga 

yrkanden förs på återremiss till AU. Han fann att förslaget bifalles. 

Årsplan med budget, budgetbilagor samt barnkonsekvensanalys förelåg. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 86 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 50 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
Kyrkorådets beslutsförslag till kyrkofullmäktige med ovan angiven justering 

1. Att antagna övergripande mål för Västerås pastorat gäller (beslutade av kyrko-

fullmäktige 2018-11-27). 

2. Att godkänna årsplanen. 

3. Att den lokala kyrkoavgiften för år 2020 för kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan 

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

beskattningsbara inkomsten. 

4. Att internräntan för år 2020 ska vara 0,25 procent. 

5. Att personalomkostnadspålägg på lönesumman görs med 38,25 procent respektive 

69,94 procent för inkomster över 483 000 kronor i årslön för all anställd personal. 

Detta pålägg täcker också avgiften till Svenska kyrkans trygghetsfond. 

6. Att avsättning görs med 3 000 kronor i friskvårdsersättning i enlighet med 

Riksskatteverkets regler för anställda med minst 40 procent tjänstgöring. Detta gäller 

alla anställda med en anställningstid om minst tre månader. 

7. 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. 

8. Att följande bidrag fastställs för år 2020: 

Den Öppna dörren  300 000 kronor 

Ekumeniska rådet    25 000 kronor 

Äldreveckor på Finnåker  100 000 kronor 

Finnåkers kursgård, grundbidrag 500 000 kronor 

Gideoniterna     10 000 kronor 

9. Att fastställa budget för investeringar och större projekt år 2020 till 15 708 000 

kronor. Bilaga 7-8. 

10. Att fastställa budget för Västerås pastorat år 2020. Bilaga 1. 

11. Att fastställa budgetplan för åren 2020-2024. Bilaga 2. 

12. Att godkänna barnkonsekvensanalys för hela budgetärendet. Bilaga 9. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 87 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 51 2019-10-24 
Valnämnden 13 2018-04-17 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Justering av församlingsgränser 

Ordförande Daniel Eklund föredrog gällande förslag till ändringar. 

Vid kyrkovalet 2017 noterade pastoratets valnämnd att flera församlingsgränser 

behövde justeras av orsaker såsom svårigheter att finna rätt vallokal och långa 

avstånd. Med anledning av detta utarbetade valnämnden i början av 2018, 

tillsammans med Västerås stift, ett förslag till förändringar av församlingsgränser. 

I enlighet med kyrkoordningens 37 kap 7§ om ändring av lokala strukturen av 

församlingsgränser skickade kyrkorådet på valnämndens initiativ därefter förslaget 

på remiss till pastoratets församlingsråd under hösten 2018 inför beslut i 

kyrkofullmäktige. 

I samband med detta remissförfarande konstaterades att konsekvenserna av en 

justering av församlingsgränsen mellan Västerås Domkyrkoförsamling och Västerås 

Lundby församling behövde utredas både vad gäller fördelningen av resurser och 

tjänster. 

Utredningen har genomförts under 2019 och i denna har konstaterats att det inte 

förekommer några större hinder för att församlingsgränserna ska kunna justeras. 

Målsättningen är att de nya församlingsgränserna skall kunna gälla från den 1 

januari 2020. 

Kyrkorådet överlade. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Att föreslå kyrkofullmäktige ställa sig bakom valnämndens förslag. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 88 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 52 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Anmälningar 

a) Tackbrev från ACT för minnesgåva tillägnad Gudrun Larsén 

b) Kyrkorådet har även fått två exemplar av boken ”Farligt, Förankrat, 

Förtroendefullt” som Västerås stift tog fram till diakon- och prästmötet i 

september. Boken finns även tillgänglig digitalt. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

a) Läggs till handlingarna. 

b) Läggs till handlingarna. 

____  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott 89 2019-10-10 
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet 53 2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Rapporter 

Domprostens rapport: 

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande: 

 Hälsosatsning i pastoratet. 

 Genomförd arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer, samordnare, 

arbetsledare och skyddsombud. 

 Introduktionsdag för nyanställda 2019-10-25. 

____ 

Kyrkorådets beslut 

Läggs till handlingarna. 

____ 

  



 

 

 

Justeringsmännens sign Utdragsbestyrkande Expeditioner 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  
 Paragraf Sammanträdesdatum 
 
Kyrkorådets arbetsutskott   
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott  
 
Kyrkorådet  2019-10-24 
 
Kyrkofullmäktige  

__________________________________________________________________ 
 

  

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och därefter ledde domprost Daniel 

Eklund i välsignelsebönen. 


