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Plats

Sammanträdesrummet, Villa Hohög, Ostra kyrkogården
Sallerupsvägen 151, Malmö

Tid

Kl.

Ledamöter

Ingrid Petersson, ordfürande

15.00

-

17.00

Gunilla Bengtsson
Dan Setthammar

Anmält fürhinder

Krister Persson

Anmält ftirhinder

Anette Roslund
Roland Hellborg

Begravningsombud

Bengt Persson

Tjänstemän

Sven-Erik Aspeklev, Kyrkogårdschef
Ingamaj Carlsson, sekreterare

Anmält forhinder

$25

Ordftirande hälsade välkommen och

Sammanträdets öppnande

forklarade

sammanträdet öppnat.

Kyrkogårdsutskottet skickar en hälsning
Carlsson, som är sjukskriven en längre tid.

till

Ingamaj

$26
Justering samt dagordning

Utskottet beslutade

att

utse Roland Hellborg
dagens protokoll,

till

att jämte ordftiranden justera

a|t

ärende 3 på dagordningen, "Rutiner vid önskemål om
singel på gravplatser i gräskvarter", utgår.
Just. Sign

Just. Sign

Just. Sign.
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Protokoll från utskottet

Förelåg sammanträdesprotokoll från kyrkogårdsutskottet
20 Il -06-0 1 samt delegationsprotokoll juni -juli 2017 .

Utskottet beslutade

att

làggaprotokollen till handlingama.

$28

Förelåg kopia av ansökan till Länsstyrelsen, som
beskrivning av området och intentionen med vad
ftirvaltningen önskar göra med ytan. Behovet av fler
askgravplatser är inom en mycket snar framtid påtagligt.
Kyrkogårdschefen beskrev behov och fürslag till
utformning. Centralt i anläggningen planeras für ett

Askgravplats på Husie
kyrkogård

konstnärlig uttryck som ger anläggningen en tydlig karaktär.
Tankgångar kring ett konstverk av glas finns och
presenteras separat vid senare tillfülle då nödvändiga beslut
fattats av Länsstyrelse.
Utskottet beslutade

att

tillstyrka forslaget om anläggande av en askgravplats
på Husie kyrkogård i enlighet med presenterat forslag,

at|

i budget anslå medel for anläggande av askgravplatsen,

att uppdra ät kyrkogårdschefen att återkomma med
presentation av fiirslag till konstnärlig utsmyckning då
sådan finns.

Just Sign

Just. Sign.

Just. Sign.
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$2e
Budget 2018

Kyrkogårdschefen inledde med att presentera uppñljning
av projekt och investeringar i innevarande års budget.
Vidare presenterades underlag ft)r kommande budget men
av olika skäl finns det till sammanträdet ingen klar och
fürdig budget.

Kyrkogårdschefen meddelade att han till i slutet av
innevarande vecka sammanställer en budget och mailar till
ledamöter och begravningsombud for beredning.
Synpunkter och forslag på budgetforslaget kommuniceras
med kyrkogårdschefen innan onsdag då arbetsutskottet skall
behandla kyrko gårdsftirvaltningens budgetflorslag.

Utskottet beslutade

att

lagga informationen

till handlingarna.

Kyrko gårdschefen informerade om

$30
Information från
verksamheten

:

Personalsituationen och de tjänster som just nu ligger ute
flor rekrytering eller kommer att utannonseras inom kort.

Ekonomisk uppñljning

Utskottet beslutade

att

lägga informationen

till handlingarna.

Ordftiranden fiirkl arade sammanträdet avslutat.
Just Sign

Just. Sign.

Sign.
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Vid protokollet

u
Sven-Erik Aspeklev

Justerat 2017-08-28

?-*
Roland Hell

Petersson

Anslagits på kyrkliga pastoratets anslagstavl a 201 7 -08 -29

Sven-Erik Aspeklev

Just Sign

Just. Sign

Just. Sign.

