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Peter Hemminger, ordförande
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Krister Persson
Lisbeth Persson Ekström
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ej närvarande

Claes Carlsson
Eva Lindén
Lena Jönsson
lngrid Ludwig
Lena Johansson

tjänstgör
ej närvarande

Bengt Persson

Anmält förhinder

Malte Sahlgren
I ngamaj Carlsson, sekreterare

s1
Ordforande förklarade sammanträdet öppnat.
Alla presenterade sig.

Sammanträdets öppnande

s2
Utskottet beslutade
utse lngamaj Carlsson till utskottets sekreterare

att

Utseende av sekreterare
kyrkogårdsutskottet

i

s3
Utskottet beslutade
utse Gunilla Bengtsson till att jämte ordföranden
justera dagens protokoll den 10 mars 2014.

att

Förelåg sam ma nträdesprotokol I frå n kyrkogå rdsnä m nden 2013-12-10, från kyrkonämnden 2013-12-16 samt
från kyrkorådet 2014-01-27 och 2014-02-24.

Justering
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Protokoll från sammanträden
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2
2014 den 3 mars

Kyrkogårdschefen gick igenom delegationsprotokoll
begravnings- och gravrättsärenden 2014-01-09 och
2014-01-23, ärenden enligt begravningslagen 201401-31, kyrkogårdschefens delegation 2014-02-24
samt delegation gravstenar 2014-01-27 och 2014-0224.

Utskottet beslutade
lägga protokollen till handlingarna

att

Förelåg protokollsutdrag från kyrkorådet angående
kyrkogå rdsutskottets u ppg ifter.

s5
Genomgång av utskottets
uppgifter

Arendet föranledde diskussion.
Utskottet beslutade

att

samstämmigt uttrycka sin stora besvikelse över
de ytterst begränsade uppgifter som av kyrkorådet tilldelats utskottet.

Kyrkogårdsutskottet diskuterade om en utbildning för
utskottets ledamöter och ersättare skulle arrangeras.
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Utbildning för utskottet

Förelåg inbjudan från SKKF, Sveriges kyrkogårds- och
krematorieförbund till årskongress i Jönköping den 19
- 20 ma¡ 2014.
Utskottet beslutade
anordna en halvdagsutbildning i Villa Hohög för
utskottet.

att
att

hemställa hos kyrkorådet om att presidiet får
delta i konferensen.

Förelåg verksamhetsberättelse med bokslut för kyrkogårdsförvaltningen och gravskötsel âr 2013.
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Verksam hetsberättelse för
kyrkogårdsförvaltningen

2013
Kyrkogårdschefen föred rog ärendet.
Dnr 2014-197
Utskottet beslutade

att
att
att

enas om uppfattningen att medel från begravningsavgiften svårligen kan motiveras att i nuvarande omfattning bidra till täckande av kostnader
för de kyrkliga valen,
för sin del godkänna verksamhetsberättelsen
med bokslut för àr 2013 samt
översända ärendet till kyrkorådet for vidare
beslut.

3
2014 den 3 mars

Förelåg verksamhetsberättelse för begravningsavdelning och kapellkrematorium àr 2013.
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Verksamhetsberättelse för
begravn ingsavdeln ing och
kapellkrematorium

Kyrkogårdschefen föredrog ärendet.
Dnr 2O14-197
Utskottet beslutade
godkänna verksamhetsberättelsen för àr 2013

att

Kyrkogårdschefen informerade bl a om att

se

Kyrkogårdschefen informerade

borttagning av gravsten vid begravning.
på Limhamns kyrkogård.
vid Djäknegatan.

Utskottet beslutade
notera informationen till protokollet.

att

lngen ekonomirapport för 2014 förelåg

Förelåg tjänsteutlåtande från kyrkogårdschefen
angående fria transporter av avlidna inom Malmö år
2013.
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Ekonomirapporter
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Transporter 2013

Dnr 2013-2
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna.

att

Candela Kristiansson undrade om det hänt något med
konstnären och minneslunden i Fosie.
Kyrkogårdschefen informerade om kontakter med
konstnären och att han har översänt förslag till förändringar som ska utvärderas.

s12
Övrigt

lngrid Ludwig undrade över Bunkeflo askgravplatser.
Kyrkogårdschefen informerade om att den nästan är
helt färd ig projekterad.
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rdföranden förklarade sam ma nträdet avslutat.
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