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Plats och tid Församlingshemmet, kl 18.00 - 19.15 
  
Beslutande  Ulla-Britt Persson, ordförande 

Lars Axelsson, vice ordf. 
  Ingvor Magnesved, ledamot 
  Sten Grack, ledamot 
  Britt-Marie Stenlund, ledamot 
 
Övriga deltagare Holger Forsström, ersättare  
  Kjell Hagberg, kyrkogårdschef 
  Tommy Bergvall, krematorieföreståndare  

Mikael Stiebel, ersättare (18.50-19.15)  
 
Utses att justera  
Justeringens 
plats och tid                        Protokollet sändes per post. 
 

Underskrifter  
 
 
 

Sekreterare    …………………………….. 
             Paragrafer 23 - 30  

Kjell Hagberg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………… 
  Ulla-Britt Persson 
 
 
 
 Justerande   …………………………………… 
  Lars Axelsson 
 
 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Kyrkogårdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2006-09-07 
 
Datum för     Datum för 
anslags uppsättande   anslags nedtagande 
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Administrativa enheten 
 
Underskrift     
 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 23 
VAL AV JUSTERANDE 
 
Till att justera dagens protokoll utsågs Lars Axelsson.   
 
_________ 
 
 
§ 24 
DRIFTSBUDGET 2007 
 
Kyrkogårdschefen gör föredragningen. Inkomsterna för år 2007 är beräknade till 16.114.000 
kronor och utgifterna till 17.465.000 vilket innebär ett budgeterat underskott på 1.352.000 
kronor. 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar att godkänna den framlagda budgeten. 
 
__________ 
 
 
§ 25 
KREMATIONSAVGIFT 2007  
 
Föreligger förslag på att kremeringsavgiften för Nacka församlings avtalskunder höjs med 
200 kronor till 1.600 kronor. Avgiften för övriga kremeringar i enlighet med kammar-
kollegiets rekommendationer. 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 

_________ 
 
 
§ 26 
INVESTERINGSBUDGET 2007 
 
Kyrkogårdschefen redogör för förslaget på investeringsbudget för 2007. Ett totalt 
investeringsbehov på 4.085.000 kronor föreligger, kostnaderna fördelar sig enligt nedan: 
 
501 till Kyrkogårdsnämndens förfogande 75.000 
511 åkbar gräsklippare 150.000 
512 installation av fjärrvärme från krematoriet till ekonomilokalen 400.000 
561 ommurning av kremationsugn 700.000 
 inköp av askberedningskvarn 310.000 
 ombyggnad av fläktsystem (5 objekt) 2.450.000 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar att godkänna den framlagda investeringsbudgeten. 
 
_________ 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 27 
BEGRAVNINGSAVGIFT 2007 
 
Föreligger förslag till höjning av begravningsavgiften med 2 öre, från 14 öre till 16 öre. 
Förslaget är föranlett av att driftbudgeten för 2007 visar ett underskott på 1.352.000 kronor 
samt 2006 års budgetunderskott på 1.159.000 och ett tidigare underskott på 42.000 kronor. 
Det totala underskottet blir 2.553.000 kronor. En höjning med 2 öre innebär att 2007 års 
budget får ett överskott på 323.000 kronor och det ackumulerade underskottet efter 2007 blir 
878.000 kronor. 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar att tillstyrka en höjning av begravningsavgiften med 2 öre. 
Beslutet var enhälligt. 
 
_________ 
 
§ 28 
VÄGBOM VID STORKÄLLANS VÄG 
 
Ordföranden rapporterar om att områdesnämnden i Älta har beslutat att sätta upp en vägbom 
vid Storkällans väg för att den tunga lastbilstrafiken inte skall kunna köra på Evalundsvägen 
fram till Grusgropen. En vägbom vid Storkällans väg kommer att störa trafiken till begrav-
ningsplatsen och försvåra för begravningsgäster att hitta till kapellet. Församlingen har inte 
fått yttra sig i ärendet. Kontakt har tagits med stadsdirektör Göran Helin angående 
vägbommen. 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar att ge kyrkogårdschefen i uppdrag att kontakta ingenjör Ivan 
Eriksson på Nacka kommun i ärendet för att få besked om utformningen på vägbommen. 
Församlingen har som krav att begravningsbilar skall kunna passera genom en eventuell 
”midja” på Storkällans väg. 
 
_________ 
 
§ 29 
KURSINBJUDNINGAR 
 
Följande kursinbjudningar föreligger: 
• Verksamhetsstyrning, Stockholm 10 oktober - presidiet deltar. 
• Begravningslagstiftning i praktisk tillämpning - ej aktuell. 
 
__________ 

 
§ 30 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
Kyrkogårdsarbetare Malin Gustavsson slutar sin anställning. 
Kremeringsstatistik och händelserapport från krematoriet för juli och augusti, (bilaga 1). 
 
__________ 
 

 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 


