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Kyrkogårdsutskottet
Protokoll 2017-06-01

N

Sammanträdesrummet, Villa Hohög, Östra kyrkogården
Sallerupsvägen 151, Malmö
Kt. 10.00 - 12.00

Plats
Tid

Ledamöter

Begravningsombud
Tjänstemän

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

Anmält förhinder

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

Ordförande hälsade välkommen
sammanträdet öppnat.
Kyrkogårdsutskottet skickar
som är sjukskriven.

och

Anmält förhinder
Sekreterare

s16
förklarade

en hälsning till

Sammanträdets öppnande

lngamaj

s
Utskottet beslutade

att

17

Justering samt dagordning

utse Anette Roslund till att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

Förelåg sammanträdesprotokoll från

kyrkogårdsutskottet 2017-04-03 samt delegationsprotokoll april juni 2017.
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Protokoll från utskottet

Förtydligande om intresse för anmälan till NKKF i
Danmark i 6-8 september. Gunilla Bengtsson är också
intresserad av att delta.
Utskottet beslutade
lägga protokollen till handlingarna

att
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Förelåg tjänsteutlåtande 2017-04-26 med förslag till

s1e
Belysningsplan

belysningsplan.
Dnr 2017-620

Kyrkogårdschefen redogjorde för ärendet
Utskottet beslutade
anta den föreslagna belysningsplanen

att

s20
Förelåg tjänsteutlåtande 2017-03-31 avseende transporter av avlidna år för

Transporter 2017
Dnr 2017-2

Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna.

att

Kyrkogårdschefen redogjorde

för

budgetanvisningar

samt tidplan för budget 2018. Samma som för

$ 21.a
Budgetanvisningar 201

B

innevarande år.

Kyrkogårdschefen förtydligade att lT har haft en
budget för kyrkogårdsförvaltningen men den budgeten
lyfts nu ut ur lTs budget och de kommer att lägga upp
en materialpool för datorer och telefoner som kyrkogårdsförvaltningen kan utnyttja vid akuta haverier.
Lagringsutrymmet på servrarna och bredbandshastigheten kommer även att utökas framöver.

Tidsplan

och

verksamhetsplan föredrogs

s 21b
Tids- och verksamhetsplan

AV

kyrkogårdschefen

Kyrkogårdsutskottet besl utade
lägga informationen till handlingarna

att

Kyrkogårdschefen och ordföranden informerade om:
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Kyrkogårdschefen informerade

avslutar sitt vikariatsförordnande i mitten av
augusti då Håkan E Wilhelmsson f.d. domprost i
Lund tar över 15 augusti och kommer ha ett
längre mandat än Per. Ny ordinarie kyrkoherde
tror vi finns på plats i april 2018.
utvärdering av verksamheten. Kyrkogårdschefen
deltar på resan.
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Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna.

att
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Övriga frågor

Övriga frågor

Malmö Förskönings- och

planteringsförening

bidrag till projektet diskuterades. Dialog med
föreningen kommer att tas upp för att se om det
finns möjlighet till fortsatt samverkan i denna
fråga.
Utskottet beslutade
noterainformationen

att

Begravningsombudsträff

17 I 5

SRKL stod som värd och till hösten kommer
ytterligare en träff att genomföras. Då kommer
även Kronobergs läns ombud att bjudas in.
Tolv ombud och två från länsstyrelsen deltog vid
träffen.

Ordfö ra nden fö rklarade sam manträd et avsl utat

s24
Avslutning

Nästa träff 14l8 och ordföranden tackar för informativt
möte.

Efter sammanträdet företog kyrkogårdsutskottet årliga
fältstudier med inbjudna gäster.
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Petersson
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Anette Roslund

Anslagits på kyrkliga pastoratets anslagstavla 2017 -06-29

Anna-Carin Forsman

