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Närvarande:

Annette Lundquist Larsson (M) ordförande
Sara Stenudd (V) vice ordförande
Markus Birgander (M)
Jill Eriksson (L)
Eivor Karlsson (MP)
Inger Edvardsson (S)
Sylvia Lindgren (S)
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Närvarande ersättare:
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Tf förvaltningschef Staffan Moberg, avdelningscheferna Göran
Höglund och Pär Westin, personalchef Carin Björnvall, utredare
Karin Söderling, bitr borgarrådssekreterare Kasper Gieldon,
nämndsekreterare Elin Jansson samt Ewa Dahl.
Personalföreträdare: Anette Pettersson, Kommunal
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Utses att justera: Ordförande och vice ordförande
Datum för justering 2019-06-25
Annette Lundquist Larsson
Kyrkogårdsförvaltningen
Administrativa avdelningen
Hallvägen 14
Box 9
121 25 Stockholm-Globen
Växel 08-50830100
kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se
stockholm.se

Elin Jansson
§ 1 Dagordning, protokoll mm
Kyrkogårdsnämndens beslut

Sara Stenudd
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Nämnden beslutar att
1. fastställa utsänd dagordning
2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens
protokoll 2019-06-25.
§ 2 Föregående sammanträdesprotokoll
Ärendet utgick.
§ 3 Anmälan övriga frågor
Förelåg inga.
§ 4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser
Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. godkänna anmälan.
1. Dom 2019-04-03 från Förvaltningsrätten angående
överklagande av dom från Länsstyrelsen.
(Dnr 3.1.2-938-2018)
2. Dom 2019-05-28 från Högsta förvaltningsdomstolen
angående prövningstillstånd. (Dnr 3.1.6-910-2019)
Förvaltningens förslag till beslut
1. godkänna anmälan.
§ 5 Anmälan av samrådsprotokoll
Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. godkänna anmälan.
Anmälan gjordes av: Samrådsprotokoll från förvaltningsgrupp
2019-06-04.
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Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslog nämnden att besluta
1. godkänna anmälan.
§ 6 Information från rådet för funktionshinderfrågor
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Förvaltningen informerade genom Pär Westin från rådets senaste
möte 2019-06-10. Rådet hade inga synpunkter på dagens ärenden
till kyrkogårdsnämnden.
Rådet hälsar och önskar nämnd och förvaltning en trevlig sommar.
§ 7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på
delegation
Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. godkänna anmälan.
Ärendet
Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande
2019-06-03, delegationsbeslut fattade av tjänstemän inom
kyrkogårdsförvaltningen, Dnr 1.2-316-2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslog nämnden besluta att
1. godkänna anmälan.
§ 8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för
kyrkogårdsnämndens verksamhet 2018
Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt
yttrande över revisorernas årsrapport för år 2018.
Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-05-15, Dnr 1.2-668-2019. Revisorerna har överlämnat sin
slutrapport avseende sin granskning av nämndens verksamhet under
2018. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2018 i
huvudsak nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten och att
budgethållningen varit tillräcklig.
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Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslog nämnden besluta att
1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande
över revisorernas årsrapport för år 2018.
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§ 9 Rivning och återuppbyggnad efter brand av
arbetslokalen 15C belägen på Norra Begravningsplatsen
Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. ge förvaltningschefen i uppdrag att upphandla
entreprenad avseende rivning och återuppbyggnad efter
brand av arbetslokalen 15C belägen på Norra
begravningsplatsen
2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-05-28, Dnr 2.2.4-974-2019. Den 24 mars 2019 utbröt brand i
byggnaden 15C belägen på Norra begravningsplatsen och en stor
del av byggnaden brann ner. Det föreligger ett stort behov av att
återuppbygga lokalerna till en mer permanent lösning.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslog nämnden besluta att
1. ge förvaltningschefen i uppdrag att upphandla entreprenad
avseende rivning och återuppbyggnad efter brand av
arbetslokalen 15C belägen på Norra begravningsplatsen
2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 10 Medarbetarundersökning 2019
Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. godkänna redovisningen.
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Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-05-28, Dnr 1.4.1-1089-2019. Ärendet har beretts inom
förvaltningschefens stab. Stockholms stad genomför regelbundna
medarbetarundersökningar. Det är viktigt för staden att vara en bra
arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och utvecklas.
Medarbetarenkäten ska ge chefer och medarbetare verktyg för att
gemensamt arbeta för att ge bästa möjliga service till
stockholmarna.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslog nämnden besluta att
1. godkänna redovisningen.
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Särskilt uttalande lämnades av Inger Edvardsson m fl (S), till
förslaget anslöt sig Sara Stenudd m fl (V), enligt följande:
”Vi vill understryka vikten av att medarbetarundersökningen analyseras
och följs upp i syfte att: förbättra verksamheter som behöver utvecklas, ta
till vara goda exempel och uppmärksamma arbetsmiljön såväl fysiskt som
psykosocialt.”

§ 11 Policy för sociala medier i Stockholms stad, svar på
remiss
Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. tillstyrka remissen och överlämna detta tjänsteutlåtande
2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-04-16, Dnr 1.7-698-2019. Ett förslag till policy för sociala
medier har tagits fram och översänts till kyrkogårdsnämnden för
yttrande.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslog nämnden besluta att
1. tillstyrka remissen och överlämna detta tjänsteutlåtande
2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 12 Digitaliseringsprogram för Stockholm stad, svar på
remiss
Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. tillstyrka remissen och överlämna detta tjänsteutlåtande.
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Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-05-1, Dnr 1.7-749-2019. Kommunfullmäktige beslutade
2013-04-29 att anta IT-program – ett program för digital förnyelse,
som övergripande styrdokument för stadens IT-verksamhet.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslog nämnden besluta att
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1. tillstyrka remissen och överlämna detta tjänsteutlåtande.

§ 13 Förvaltningschefens information
Tf förvaltningschef Staffan Moberg informerade att
kyrkogårdsförvaltningen närvarat vid nationaldagsfirandet den 6
juni vid Rinkeby torg för att informera om den nya
begravningsplatsen på Järvafältet.
Förvaltningen kommer även att närvara under Järvaveckan för att
informera om och svara på frågor från stadens invånare angående
Järva begravningsplats.
Nämnden informerades om program mm för världsarvskonferens
som hålls i Stockholm 2-4 september.

§ 14 Övriga frågor
Förelåg inga.
Nämndsekreterare Ewa Dahl som går i pension tackades av med
blommor av nämndens ordförande Annette Lundquist Larsson.
Ordförande tillönskade förvaltningen och nämnden en trevlig
sommar och tackade för en trevlig dag på Skogskyrkogården.
Nämnden tillönskade ordförande detsamma.
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