
 
NACKA FÖRSAMLING   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                     Sammanträdesdatum 
Kyrkogårdsnämnden                                                          2007-02-15                       Sid 1 (3) 
 
 
Plats och tid Församlingshemmet, kl  18.00 - 19-00 
 
Beslutande  Ulla-Britt Persson, ordförande 
  Ingvor Magnesved, ledamot 
  Sten Grack, ledamot 

Holger Forsström, ledamot 
  Rolf Eriksson, ledamot (från § 3) 
 
Övriga deltagare Britt-Marie Stenlund, ersättare 

Mikael Stiebel, ersättare (från § 3) 
  Kjell Hagberg, kyrkogårdschef 
  Tommy Bergvall, krematorieföreståndare 
  Carl Dahlbäck, kyrkoherde 
  Karin Olsson, sekreterare 
 
Utses att justera Sten Grack 
Justeringens 
plats och tid                        Protokollet sändes per post. 
 

Underskrifter  
 
 
 

Sekreterare    …………………………….. 
             Paragrafer  1 - 8 

Karin Olsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………… 
  Ulla-Britt Persson 
 
 
 
 Justerande   …………………………………… 
  Sten Grack 
 

    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Kyrkogårdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2007-02-15 
 
Datum för     Datum för 
anslags uppsättande   anslags nedtagande 
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Administrativa enheten 
 
Underskrift     
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 1 
VAL AV JUSTERANDE 
 
Till att justera dagens protokoll utsågs Sten Grack.   
 
_________ 
 
 
§ 2 
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS ARKIV 
 
Kyrkogårdschefen informerar om de åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggande 
från Stockholms Stadsarkiv. Således har: 
• begravningsverksamhetens diarium med tillhörande allmänna handlingar från år 2000 och 

framåt separerats från församlingens diarium; 
• gallring har skett enligt Riksarkivets föreskrifter; 
• arkivbeskrivning avseende begravningsverksamhetens arkiv har upprättats; 
• arkivförteckning avseende begravningsverksamhetens arkiv har upprättats; 
• rutiner gällande skrivare, papper, kopiatorer har setts över. 
 
Stadsarkivet bedömer att ärendet är avslutat. 
 
Kyrkogårdsnämnden noterar att man tagit emot informationen. 
__________ 
 
§ 3 
MILJÖRAPPORT 
 
Krematoriechefen informerar om att EcoTech på uppdrag av Kyrkogårdsförvaltningen 
inlämnat miljörapport för år 2006 avseende Storkällans krematorium, till naturvårdsverket. 
Rapporten kommer att kompletteras med köldmedelsrapport, vilken blir klar i mars. 
 
Kyrkogårdsnämnden noterar att man tagit emot informationen. 
__________ 
 
§ 4 
OMMURNING AV KREMATORIEUGN 
 
Kyrkogårdschefen gör föredragning. Vid förra sammanträdet beslutades att ta in anbud på 
rivning och murning av krematorieugnen. Garantier på murning ges bara om det är samma 
firma som levererar murverket som gör murningen. Ramco i Västerås ligger bäst i pris och 
har bra rekommendationer och referenser. 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar att anlita Ramco för ommurning av krematorieugnen. 
 
_________ 
 
 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 5 
UTBYTE AV ASKKVARN 
 
Kyrkogårdschefen gör föredragning. Anbud har inkommit från Mitab och från Envikraft, 
Danmark. Prisbilden är ungefär densamma, ca 270.000 kronor, pengar finns i årets budget. 
Kyrkogårdschefen föreslår att vi anlitar Envikraft, då kan vi också använda de gamla skåpen 
och därmed få ner kostnaden något. 
 
Kyrkogårdsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
_________ 
 
§ 6 
LÄNSSTYRELSENS FÖRORDNANDE AV OMBUD 
 
Kyrkogårdschefen informerade om att Hans-Ivar Swärd är utsedd till ombud för Nacka 
församling. Ombudet skall enligt 10 kap. 1 § begravningslagen granska hur församlingen tar 
till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Förordnande gäller till och 
med 31 december 2010. 
 
Kyrkogårdsnämnden noterar att man tagit emot informationen. 
 
_________ 
 
§ 7 
ÖVRIGT 
 
Krematoriechefen informerade om att en grupp krematorier gemensamt startat ett projekt för 
att försöka förhandla med energileverantörerna i syfte att få billigare energi. Alternativa och 
miljövänliga bränslen efterfrågas. 
 
_________ 
 
 
§ 8 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
Februari -Info 
Kurs: Att möta sorg och sörjande 
Kurs: Kyrkogårdsskötsel 
Offert från Trädmästarna 
Årsrapport 2006 krematoriet 
Månadsrapport januari  2007 krematoriet 
Statistik gravar 2006 
Statistik kremationer 2006  
__________ 
 
 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 


