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Plats:
Tid

Ledamöter

Begravningsombud
Tjänstemän

Protokoll 2016-12-12

EN

Sammanträdesrummet, Villa Hohög, Östra kyrkogården
Sallerupsvägen 151, Malmö
Kt 15.00 - 17.00

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

anmält förhinder

Bengt Persson
Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef
I ngamaj Carlsson, sekreterare
Anna-Carin Forsman, driftchef
Kent Zachhau, driftchef

Ordforande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

s48
Sammanträdets öppnande

s4e
Utskottet beslutade
utse Greta Rafstedt till att jämte ordföranden
justera dagens protokoll samt
komplettera dagordningen med ärendet "Vårdoch underhållsplaner".

att
att

Förelåg sammanträdesprotokoll från kyrkogårdsut-

Justering samt dagordning

s50

Protokoll från utskottet

skottet 2016-08-29.
Utskottet beslutade
lägga protokollet till handlingarna

att

s51

Kyrkogårdschefen redogjorde för det omfattande
arbetet med vård- och underhållsplaner för kyrkogår-

Vård- och underhållsplaner

darna. Länsstyrelsen ska yttra sig över planerna.

Dnr 2012-1161

I planen ingår också en policy innehållande fokusområden och målsättningar.
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Kyrkorådet ska fastställa planen och när planerna har
fastställts ska de införas i kyrkobyggnadsregistret.
Utskottet beslutade
att för sin del godkänna planen för Östra kyrkogården samt
översända planen för Östra kyrkogården till
kyrkorådet för vidare beslut.

att

s52
Utskottet beslutade
sammanträdesdagar och tid för 2017 b|r:

att

kl 15.00 den 3 april, kl 10.00 den l juni (inkl

Sammanträdesdagar för år
2017

fältstudier), kl 15.00 den 14 augusti och kl 15.00
den 4 december.

Från Jan Mårtenson har inkommit förslag till dikt att
sättas på en platta vid mínneslunden på Gamla kyrko-

s53

Dikt vid minnesfund

gården.
Utskottet beslutade
avslå förslaget eftersom det inte är aktuellt med
ytterligare utsmyckning på minneslunden.

att

s54
Kyrkogårdschefen informerade om :

Kyrkogårdschefen informerade

0,246 öre

detaljer återstår

i

verkstadsprojektet,

t

ex

avskrivningar
miljödepån - skalskydd pågår, målning och blästringsbygg nad återst àr 2017
Fosie ekonomibyggnad
S:t Pauli södra - ekonomibyggnad
skilda
Oxie personalbyggnad ska
entréer
Västra Klagstorps personalbyggnad är klar
S:t Pauli norra har flyttats fll2017
Oxie kyrkogårdsm ur är slutbesiktigad

startas

två anläggare har anställts
två krematorietekniker har anställts
helårsanställda har rekryterats från säsongsanställda pga bl a pensionering

q.
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Stora konferenser under 2017:
SRKL:s vårkonferens den 21 - 22 mars i Malmö
SKKF den 15 - 16 maj i Örebro
NFKK den 6 - 8 september i Köpenhamn
Storstadskonferens den 25 - 26 oktober i Göteborg
Utskottet beslutade

att

lägga informationen til¡ handlingarna
skicka ut inbjudningarna när de kommer.

och

att
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Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat,

Avslutning

tackade personalen for allt arbete under året, tackade
utskottet för arbetet under året och särskilt Greta
Rafstedt som nu går över till kyrkorådet samt önskade
alla en God Jul och ett Gott Nytt Ar.

vid
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Justerat 201 6-12-19

L"^
Petersson

¿/rù*eø¿-a
'Greta Rafsledt

Anslag its på kyrkliga pastoratets anslagstavla 201 6 -12-20
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