Kyrkogårdsutskottet
Protokoll 2018-03-13
Plats:

Sammanträdesrummet, Kyrkans Hus - Sjömansgården
Fiskehamnsgatan 3, Malmö

Tid:

Kl 15.00 – 17.00

Ledamöter

Ingrid Petersson, ordförande
Gunilla Bengtsson
Christer Persson
Linda Sjöö
Greta Rafstedt

Begravningsombud

Bengt Persson

Tjänstemän

Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef

Ej närvarande

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade välkommen till mandatperiodens första sammanträde och då
särskilt till Christer Persson och Linda Sjöö som inte tidigare suttit i
kyrkogårdsutskottet, samt förklarade sammanträdet öppnat.
Sammanträdet inleddes med en kort presentationsrunda.

§2
Justering samt dagordning
Utskottet beslutade
att

ärende ”Reglemente” och ”Transporter 2017” utgår,

att

i övrigt godkänna dagordningen samt utse Gunilla Bengtsson till att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.

JUST.SIGN.
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§3
Sammanträdesprotokoll
Förelåg sammanträdesprotokoll från Kyrkogårdsutskottet 2017-12-04 samt
delegationsprotokoll december 2017 – februari 2018, (6 st).
Utskottet beslutade
att

notera informationen och lägga protokollen till handlingarna.

§4
Kommunikationsplattform
Redovisades en, för kyrkogårdsförvaltningen, helt ny kommunikationsplattorm, som
arbetats fram av kommunikatör Kerstin Wildt. Plattformen utgör en bra grund för hur
organisationen skall arbeta kommunikativt både internt och externt.
Framlades några redaktionella samt kompletterande synpunkter. Kyrkogårdschefen
tar med sig dessa synpunkter till kommunikatören för uppdatering av plattformen.

Utskottet beslutade
att

notera informationen.

§5
Transportavtal
Begravningshuvudmannen har att inom sitt förvaltningsområde svara för transporter
av stoft fram till gravsättning. Befintligt avtal har för 2018 uppdaterats och förtydligats
samt även tillförts en skrivning av transport av urna vid akt över urna.
Ersättningsnivåerna har ökats upp i enlighet med tidigare beslutad index.

Utskottet beslutade
att
JUST.SIGN.

tillstyrka förslag till transportavtal för 2018, att delges berörda.
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§6
Sammanträdestider
Kyrkogårdsutskottet sammanträder två gånger per termin. Ordföranden föreslår
följande dagar:
Torsdag 17 maj kl 13.00 *
Torsdag 6 september kl 15.00
Tisdag 11 december kl 15.00

Kyrkogårdsutskottet inbjuder årligen Kyrkoråd, Fullmäktiges presidium, externa
intressenter och samarbetspartners till en fältstudiedag där besök görs på olika
kyrkogårdar eller intressanta objekt. Ordföranden föreslår att årets fältstudiedag
förläggs till den 31 maj.
*, (se § 9).

Utskottet beslutade
att

fastställa föreslagna tider för sammanträden, utbildning och
fältstudiedag.

§7
Belysningsplan - Limhamn
Kyrkogårdschefen delade ut upprättad belysningsplan för Limhamns kyrkogård.
Planen följer samma modell som tidigare upprättad plan för Östra kyrkogården.
Planen kommer att ligga till grund för framtida renovering och utvidgning av
kyrkogårdens belysning.

Utskottet beslutade
att

JUST.SIGN.

notera informationen och lägga densamma till handlingarna.
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§8
Verksamhetsberättelse begravning
Förelåg verksamhetsberättelse 2017 för begravningsavdelning och kapell
krematorium avseende statistik över antalet avlidna samt antalet kremationer under
året. Vidare redovisas antalet gravsättningar i minneslundar samt antalet upplåtna,
återtagna och återlämnade gravplatser.

Utskottet beslutade
att

notera informationen till handlingarna.

§9
Utbildning begravningsverksamhet KGU
Ordförande föreslog att, med anledning av att det är en ny mandatperiod samt att tre
av utskottets fem ledamöter är nya, det anordnas en utbildnings- och informationsdag
med utskottet samt förvaltningens driftchefer och kyrkogårdschef om
begravningsverksamhet och Malmö kyrkogårdsförvaltning. Föreslås att en halv dag
avsätts till detta i anslutning till Utskottets sammanträde den 17 maj.

Utskottet beslutade
att

JUST.SIGN.

det anordnas en halv utbildningsdag den 17 maj. Kyrkogårdschefen
meddelar plats och tid för utbildningen vid senare tillfälle i separat
kallelse.
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§ 10
Konferenser 2018
Kyrkogårdschefen redogjorde för de konferenser som anordnas i landet under året,
inom begravningsverksamheten. Det är fyra större konferenser som anordnas av
SKKF (Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund), FSK (Föreningen Sveriges
Kyrkogårdschefer) samt SRKL (Samarbetsgruppen för Regionala Kyrkogårdsfrågor
inom Lunds stift) samt en konferens med de tre största begravningshuvudmännen
(Storstadskonferensen) där Malmö i år är värd. Närmast i tid ligger SKKF:s
Rikskonferens som i år hålls i Linköping den 21-22 maj. Inbjudan har nyligen skickats
ut från SKKF.
Föreslås att kyrkogårdschefen skickar ut inbjudan till ledamöter och
begravningsombud och att de som önskar delta meddelar det till kyrkogårdschefen
så att Kyrkorådet kan fatta beslut om deltagande i konferensen.
FSK:s konferens hålls den 3-5 september i Gävle. Storstadskonferensen hålls den
24-25 oktober.

Utskottet beslutade
att

kyrkogårdschefen i enlighet med ovan framlagt förslag skickar ut SKKF:s
inbjudan för att ta frågan vidare till Kyrkorådet för beslut.

§ 11
Information från verksamheten
Kyrkogårdschefen informerade kort om personalsituationen och vilka tjänster som för
tillfället är vakanta.

Utskottet beslutade
att

notera informationen.

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden för visat intresse och deltagande
samt förklarade mötet för avslutat.

JUST.SIGN.

5

Kyrkogårdsutskottet
Protokoll 2018-03-13
Sekreterare

Sven-Erik Aspeklev

Justerat 2018-03-27

Ingrid Petersson

Gunilla Bengtsson

Anslagits på pastoratets anslagstavla 2018-03-29

Sven-Erik Aspeklev

JUST.SIGN.
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