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Kyrkogårdsutskottet
Protokoll 2017-04-03

N

Sammanträdesrummet, Villa Hohög, Ostra kyrkogården
Sallerupsvägen 151, Malmö
Kt 15.00 - 16.40

Plats
Tid

Ledamöter

Begravningsombud
Tjänstemän

lngrid Petersson, ordförande
Gunilla Bengtsson
Dan Setthammar
Krister Persson
Anette Roslund
Roland Hellborg

Anmält förhinder

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

Ordförande hälsade välkommen och då speciellt till
Roland Hellborg som har ersatt Greta Rafstedt samt
till Anna-Carin Forsman och Maximililan Löfgren och
förklarade sammanträdet öppnat.
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s1
Sammanträdets öppnande

s2
Utskottet beslutade
utse Gunilla Bengtsson till att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

att

Förelåg sammanträdesprotokoll från kyrkogårdsutskottet 201 6-1 2-1 2 samt delegationsprotokoll jan ua ri -

Justering samt dagordning

s3

Protokoll från utskottet

mars 2017.

Utskottet beslutade
lägga protokollen till handlingarna

att

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-02-13 med förslag till
ändring av bestämmelser för Östra kyrkogården, kv 5D-301

-372.

s4

Bestämmelser för Östra
kyrkogården, kv 5-D-301
372

-
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2017-04-03

Dnr 2017-155

Landskapsingenjören redogjorde för ärendet.
Utskottet beslutade
anta de nya bestämmelserna

att

Landskapsingenjören redogjorde för arbetet med
komposthantering och skötselplaner. Utbildning har
skett och syftet är bl a att få enhetlig skötsel på alla

s5

Komposthantering och
skötselplaner

distrikt.
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna

att

Förelåg verksamhetsberättelse för kyrkogårdsförvaltningen 2016 samt verksamhetsberättelse för begravningsavdelning och kapell-krematorium 2016.

s6

Verksam hetsberättelser för

àr 2016

Kyrkogårdschefen föred rog ä rendet
Utskottet beslutade
för sin del godkänna verksamhetsberättelsen för
kyrkogårdsförvaltningen och att översända densamma till kyrkorådet samt
godkänna verksamhetsberättelsen för begravningsavdelning och kapell-krematorium.

att
att

Kyrkogårdschefen redogjorde för förslag till ny organisation som ska överlämnas till kyrkorådet för beslut.
Utskottet beslutade

att

utan erinran lägga informationen

till

s7

Förslag till organisation

hand-

lingarna.

Förelåg tjänsteutlåtande 2016-12-09 avseende transporter av avlidna âr 2016.

s8

Transporter 2016
Dnr 2016-2

Utskottet beslutade
lägga protokollen till handlingarna

att

Förelåg tjänsteutlåtande 2017 -03-24 avseende transporter av avlidna 2017.

se

Transporter 2017
Dnr 2017-2

1ø

h/
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Utskottet beslutade
lägga protokollen till handlingarna.

att

Kyrkogårdschefen redogjorde för inbjudan till SKKF:s
konferens iÖrebro den 15 - 16 maj samt tíll NFKK:s
konferens i Köpenhamn den 6 - september och att
kyrkorådet beslutat att ordförande samt en ledamot
från utskottet får delta i respektive konferens.

s10
Konferenser

I

Utskottet beslutade
till SKKF:s konferens utse Dan Setthammar
till NFKK:s konferens utse ordföranden samt
sekreteraren skickar mail till utskottet med förfrågan om en ytterligare deltagare till varje konferens.

att
att
att

Driftchefen för teknik redogjorde för ärendet. Det föreligger ett centralt upphandlat avtal med Fönix Miljö,
men även andra företag finns på marknaden.
Stockholms kyrkogårdsförvaltning har upphandlat en
annan leverantör till bättre villkor och forfrågan har
skett till samma leverantör för Malmös del.

s

11

Atervi nning av metallrester
vid kremation

Utskottet beslutade

att

frångå den centrala upphandlingen och teckna
avtal med Orto Metall under förutsättning av att vi

får samma villkor som Stockholms kyrkogårdsförvaltning.

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-04-03 angående
inkomna skrivelser angående gräs som begräns-

s12
Gräs som begränsningsmaterial

ningsmaterial på Limhamns kyrkogård, kv 29-A.
Driftchefen fór kyrkogårdar redogjorde för ärendet.
Utskottet beslutade

att

att behålla nuvarande gräs som begränsningsmaterial.

s13
Kyrkogårdschefen informerade om

Kyrkogårdschefen informerade

qt
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Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna

att

s14
lnformation från ordförande

Ordföranden informerade om att kyrkoherden slutit
avtal om att avsluta sin anställning.

s15

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Avslutning
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Petersson

Anslagits på kyrkliga pastoratets anslagstavla 2017 -04-1 1

lngamaj Carlsson

Gunilla Bengtsson

