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Interimsstyrelsen 

 

    PROTOKOLL 

    Sammanträdesdag 2021-11-09 

    Tid: 18.00 – 18.20 

    Plats: Högseröds församlingshem. 

 

 

 

 

Närvarande ledamöter: Nils Frank, Ulf Östman, Christine Melinder, Anders Brinte,  

Britt-Mari Martinsson.  

 

Tjänstgörande ersättare: Nils-Olof Gunnarsson 

 

Närvarande ersättare: Håkan Nilsson, Ellna Fride Andersson, Barbro Färdig 

 

Kyrkoherde: Ej närvarande. 

 

Kyrkoherde, ersättare: Anna Juhlin. 

  

Sekreterare:  Caroline Dahl. 

 

Adjungerad:   Gunnel Ivansson 

 

 

  § 59 

Sammanträdet öppnas Interimsstyrelsen inleds med att ordförande Nils Frank hälsar 

närvarande ledamöter välkomna och förklarade sammanträdet för 

öppnat. 
 

  § 60 

Protokolljustering Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ulf Östman 

med ersättare Britt-Mari Martinsson. 

 

§ 61 

Taxor och avgifter  Nils Frank presenterade förslaget för begravningsverksamhetens 

Begravningsverksamheten  taxor och avgifter för 2022. Kyrkogårdsutskottet för Eslövs 

2022                                    pastorat har godkänt förslaget och föreslår att interimsstyrelsen 

lägger fram det till interimsdelegerade. 

                                            

 Bilaga: 61. 
  

BKA-analys: Är inte analyserad inför detta möte. Kommer göras 

på gruppens nästa möte. 
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Interimsstyrelsen beslutar föreslå Interimsdelegerade:  

 

att priset för en upplåtelse av en gravplats på askgravplatser höjs 

till 11 000 kr.  

att efterlevande make/maka/partner för vilken plats redan finns i 

befintlig askgravlund undantas från höjningen.  

att priset för en separat bronsplatta fastställs till 2000 kr.  

att reservationsavgift för efterlevande make/maka/partner kvarstår 

på 1500 kr.  

att begravnings- och serviceverksamhetens taxor för beställda 

arbeten räknas upp med 2 %.  

att fastighetsförvaltningens timtaxa fastställs till 488 kronor.  

att timpriset för verkstadsarbeten fastställs till 635 kronor.  
att samtliga prisförändringar skall gälla med början från den 1 januari 

år 2022. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

§ 62 

Övrigt Inget.  
 

§ 63 

Avslutning Ordföranden Nils Frank tackar närvarande ledamöter för dagens 

sammanträde och arbetet under det gångna året. 

Därefter förklaras sammanträdet för avslutat. 
 

 

 

Justering 

 

Eslöv den 12 november 2021 
 

 

 

 

……………………………………………. ………………………………………… 

Nils Frank, ordförande   Caroline Dahl, sekreterare 

 

 

 

…………………………………………….  

Ulf Östman 

   

    

Anslag om justering av protokoll har satts upp på pastoratets anslagstavla  

 

den 16/11 november 2021. 

 

 

………………………………… 

 

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsgården på Utvägen 9 i Eslöv. 


