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KYRKOGÅRDSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
i Ljungby pastorat 2022-2025 Sammanträdesdatum  
Protokoll nr 01  2022 – 03 – 14  
 
Plats och tid  Annelundsgården, kl. 13.00 – 16.00 
 
Beslutande Barbro Blomberg, ordförande 
 Bengt Johansson 
 Kerstin Lindestam 
 Inga-Karin Ljunggren 

Axel Fors, kyrkoherde  
Bernt Fridh, kyrkogårdschef 

  
Övriga deltagande:  
Begravningsombud: Daniel Svensson 
Frånvarande: Daniel Svensson 
 
Utses att justera Ordförande jämte Bengt Johansson 
 
Justeringens Skogskyrkogården 
tid och plats 2022-03-14 
 
Underskrifter Sekreterare  ....................................................................................  Paragrafer 1 -  13 
 
 Ordförande  ....................................................................................   
  

 Justerande  .....................................................................................  
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§ 1 
Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar välkomna, samt en presentationsrunda. 
 
§2 
Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Bernt Fridh 
  
 
§ 3 
Val av protokolljusterare 
Kyrkogårdsutskottet beslutade att utse Bengt Johansson till justerare för mötet. 
 
§ 4 
Fastställande av dagordning 
Kyrkogårdsutskottet beslutade att godkänna dagordningen.  
 
 
§ 5 
Föregående mötesprotokoll 2021-11-08 
Utskottet beslutade att godkänna föregående mötesprotokoll med tillägget att Komplettera 
föregående protokoll med bilagor. 
  
 
§ 6 
Verksamhetsberättelse 2021 samt statistik, enligt bilaga. 
Utskottet beslutade att godkänna verksamhetsrapporten 2021. 
  
§ 7 
Lapidarium skogskyrkogården. 
Förslag på ytor för lapidarium och tillgängligheten till dessa. 
Beslut: Utskottet beslutade att godkänna ytorna för lapidarium samt att tillgängligheten är väldigt 
bra och på ytor som inte tar mark i kvarteren samt att det blir ett tydligt stenmuseum för besökarna. 
För stenar som inte kan bevaras på plats. 
Kyrkogårdsutskottet beslutade: Att godkänna dessa två ytor till lapidarium. 
 
§8 
Klimatmål 2030, enligt bilaga. 
Genomgång av förvaltningens hållbarhetsarbete. 
 
§ 9 
Arbetsmiljö och Personal 

a) Kyrkogårdschef informerar om personalläget. 
b) Utbildning förarbevis till grävmaskin, 8/3. 

 
§ 12 
Delgivningar/Rapporter 
Kyrkogårdschefen föredrog följande delgivningar: 

a) Aktuellt på kyrkogårdarna är nytt område anläggs, Torpa ny trädkrans, kulturhistorisk 
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inventering Angelstad. 
b) Länsstyrelsen, ärenden som inventering av Vrå och skogskyrkogården väntar på beslut. 
c) Kyrkogårdsvandring tänkt i början på september. 
d) Vrå genomgång av återlämnade gravar utan gravstenar. 

 
 
 
 
 
 
§ 13 
Tillkommande ärenden  

• Gravvårdsrekommendationer kv.14, skogskyrkogården, enligt bilaga. 
Utskottet beslutar: Att godkänna rekommendationerna för kv.14. 

 
• Angelstad omläggning av mur, risk. 

Utskottet beslutade: Att godkänna omläggning av mur i Angelstad. 
 
Info om begravningsmuseet. 

 
 
 Möte 2022 
 
 14/3, 3/5 obs tiden klockan 10.00, 16/8 klockan 10.00. 
 
KH Axel, bön. 
 
 
 
Ordförande avslutar och tackar för mötet.  
 


