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Kyrkogårdsutskottet
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Sammanträdesrummet, Villa Hohög, Östra kyrkogården
Sallerupsvägen 151, Malmö
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Ledamöter

Begravningsombud
Tjänstemän

lngrid Petersson, ordförande
Gunilla Bengtsson
Dan Setthammar
Krister Persson
Anette Roslund
Greta Rafstedt

Anmält förhinder

Bengt Persson
Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef
lngamaj Carlsson, sekreterare

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sam-
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Sammanträdets öppnande

manträdet öppnat.
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Utskottet beslutade
utse Krister Persson till att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

att

Förelåg sammanträdesprotokoll från kyrkogårdsut-

Justering samt dagordning
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Protokoll från utskottet

skottet 2016-06-14.
Utskottet beslutade
lägga protokollet till handlingarna

att
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Förelåg förslag till budget 2017 för kyrkogårdsförvaltningen.

Budget 2017 för kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschefen föredrog budgetförslaget och de
ändringar och kompletteringar av verksamhetsindelning och objekt som skett.

Dnr 2016-639

Utskottet beslutade

att

godkänna upprättat förslag till kostnader och
intäkter för drift- och investeringsbudget för 2017
samt

,#

10
201 6-08-29

att

överlämna förslaget

till

kyrkorådet

för

vidare

beslut och handläggning.

Förelåg forslag till budget 2017 för gravskötsel
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Budget àr 2017 för gravskötsel

Kyrkogårdschefen föred rog ärendet
Dnr 2016-639
Utskottet beslutade

att för sin del godkänna förslaget till drift- och
investeringsbudget för 2017 för gravskötsel,
att ge kyrkogårdschefen i uppdrag att upprätta för-

att

slag till prislista för de tjänster och produkter som
tillhandahålls för gravskötseln samt att möjlighet
också ges till kyrkogårdschefen för anpassning
av prislistan om något oförutsett inträffar under
budgetåret samt
överlämna förslaget till kyrkorådet för vidare
beslut och handläggning.
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Kyrkogårdschefen informerade om:

Kyrkogårdschefen informerade

idag, slutbesiktning och slutreglering av fakturor
återstår. Portar till transportgaraget ska åtgärdas.
Bensinhanteringen krävde att en tank byttes.
har gjorts. Ansökningstiden har inte gått ut.
ningstiden går ut 30 augusti.

kyrkogårdsarbetare i höst.

i våra bilar. De registrerar också vem som kör.
Går inte att starta bilen utan att logga in. Om försöket slår väl ut ska alla bilar ha sådant. Facket
har ingen erinran mot detta.
hofm fór ordförande, vice ordförande samt kyrkogårdschef och driftchefer.
Utskottet beslutade

att
att

maila ut program för storstadskonferensen när
sådant föreligger och då utse deltagare från
utskottet jämte ordförande samt
i övrigt lägga informationen till handlingarna.
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rdföra nden fö rkla rade sam ma nträdet avs utat.
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Krister Persson

rid Petersson
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