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Till
statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

Den 21 december 1995 bemyndigade regeringen chefen för dåvarande
Civildepartementet tillkalla kommittéatt med uppdrag utredaen att
den framtida begravningsverksamheten.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 2 januari 1996 riks-av
dagsledamoten Anders Svärd c till ordförande i kommittén.

Till ledamöter i kommittén förordnades den 27 februari 1996
riksdagsledamoten Birgitta Carlsson c, Ashraf El Khabiry s, teo-
logie studeranden Peter Englund mp, specialpedagogen Marja
Hillerström v, församlingsassistenten Monica Karlsson kd, fängel-

Åkeseprästen Lars Lundberg s, banktjänstemannen Ingvar Paulsson
s, politiska sekreteraren Eva Segerström s, organisationschefen
Susann ÅkerhielmTorgerson fp och riksdagsledamoten Anna m.

Samma dag förordnades sakkunniga kanslichefen Ingvarsom
Blomqwist, förbundsjuristen Bengt Erman, direktören Ulf Lagerström,
förbundsjuristen Lena Sandström, kammarrättsassessorn SwahnPer
och kyrkogårdschefenexperter Jan-Henrik Marinder,som förvalt-
ningschefen Anders Norsell och stiftsadjunkten Carina Wikman.

Den 13 februari 1996 förordnades hovrättsassessorn Elisabeth
Grerot såsom sekreterare biträdaatt utredningen från och med den 1

1996.mars
Kommittén har antagit Begravningsverksamhetskommitténnamnet

Bvk.
Begravningsverksamhetskommittén får härmed överlämna be-

-Begravningsverksamheten.tänkandet Staten och trossamfunden Ar-
betet därmedär avslutat.

Till betänkandet fogatär reservation och särskilt yttrande.etten
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Sammanfattning

Förslagen i korthet

Begreppet begravningsverksamhet

Kommittén har valt ansluta sig till den definition begreppet be-att av
gravningsverksamhet kommit till uttryck i såväl tidigare betänkan-som
den begravningsverksamheten praxis.om som

Enligt förslaget ingår i begravningsverksamheten sådantt.ex. som
anordna och hålla begravningsplatser med tillräckligt antal gravplat-att
skötseln begravningsplatsens allmänna för deytor, ansvaretser, av

ekonomiska förutsättningarna för verksamheten, myndighetsutövning
Ävenden administration hänger med verksamheten.samt som samman

sådant kremering, gravöppning, gravsättning och återfyllningsom
lokal för begravningsceremoni och vissa föreslås ingåsamt transporter

i begravningsverksamheten.
Utanför begravningsverksamheten faller, enligt kommitténs förslag,

sådant svepning, kista, annonsering, begravnings-t.ex. gravsten,som
ceremoni, minnesstund förtäring,med gravskötsel tillhandahål-samt
lande för den enskildaväxter gravplatsen.av

Huvudmannen

Enligt kommitténs definition den skyldig anordnaär ochär attsom
hålla allmänna begravningsplatser inom visst geografiskt avgränsatett
område förvaltningsområdet huvudman för begravningsverksamhe-

För varje förvaltningsområde finns således endast huvudman.ten. en
De inte huvudmän i denna bemärkelseär t.ex. inompastoratensom
Stockholms och Tranås kommuner likväl innehar allmän be-men en
gravningsplats innehavareär allmän begravningsplats.att anse som av
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Finansieringen

Begravningsavgijien

för kommitténs förslag har tillhörUtgångspunkten varit deatt som
Svenska kyrkan skall betala sin del kostnaderna för begravnings-av

obligatoriska kyrkoavgiften.verksamheten dengenom
Kommittén har haft utarbeta förslag till hur de inte till-ettatt som

hör Svenska kyrkan skall betala sin del kostnaderna för begrav-av
förutsättning varit kostnadernaningsverksamheten. En har härvid att

tillför verksamheten skall delas lika alla i förhållande den beskatt-av
ningsbara inkomsten.

innebär alla folkbokförda inom Sverige ochFörslaget in-äratt som
skalltillhör Svenska kyrkan skall betala begravningsavgift. Avgiftente

betalas till huvudmannen för det förvaltningsområde inom vilket den
avgiftsskyldige folkbokförd.är

Begravningsavgift betalas tillhör Svenska kyr-skall denäven somav
för be-kan och folkbokförd kommun huvudmaninomär ärsom som

gravningsverksamheten. Huvudmannen skyldig tillhandahållaär att
till folkbokförda inom förvalt-gravplats alla huvudmannensärsom

ningsområde. därför naturligt huvudmannen uppbär medelDet är att
till verksamheten från samtliga folkbokförda inom förvaltningsområ-
det. de fall huvudman begravningsverksamhetenI kommun förären
bör således alla, kyrkotillhörighet, betala begravningsavgift tilloavsett
kommunen.

Enligt förslaget skall den tillhör Svenska kyrkan ochäven somsom
medlem icke-territoriell församling betala begravningsavgift tilliär en

det vari han eller hon folkbokförd. under förutsätt-Dettaärpastorat
ning han eller hon inte folkbokförd inom kommun hu-äräratt som
vudman för begravningsverksamheten. Med ordning kannuvarande
det sina håll uppbär medlen avsedda för be-på så att ettvara organ
gravningsverksamheten tillhanda-medan skyldigtärett annat attorgan

förhållande.hålla gravplats. Förslaget ändra dettapåattavser

Fastställande begravningsavgiftenav

Enligt kommitténs förslag huvudmannen begravningsverk-skall för
fastställa begravningsavgiften. densamheten Huvudmannen är som av-

hur verksamheten skall ordnad och vilken standard den skallgör vara
ekonomiska för verksamhe-hålla. Huvudmannen bär detäven ansvaret

därför naturligt huvudmannen, denneDet är äroavsett ettten. att om
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eller kommun, efter särredovisning kostnaderna, fast-pastorat en av
ställer den avgift alla, samfundstillhörighet, skall betalaoavsettsom
till begravningsverksamheten. Svenska kyrkans församlings- och pas-

förtoratsförbund har uppdrag kommittén utarbetat metodpå sär-enav
redovisning kostnaderna för begravningsverksamheten. Förbundetsav
utredning bifogas betänkandet bilaga.som

utform-Storleken begravningsavgiften beror verksamhetenspå på
ning, huvudmännen råder För den enskilde det därföröver. görsom
knappast skillnad for-någon någon huvudmannenän rentom annan
mellt fastställer avgiften. Om huvudmannennågot änannat organ gavs

faktisk beslutanderätt skulle detta kunna huvudmannensgå överuten
utforma verksamheten. förlängningen skulle reglerna hu-Irätt att om

vudmannaskapet kunna komma spel. Kommittén harsättasatt ur av
bl.a. dessa skäl valt föreslå huvudmärmen får i uppgift fast-attatt att
ställa begravningsavgiften.

Vad begravningsavgifieningår i

Enligt kommitténs förslag skall huvudmannen tillhandahålla vissa åt-
gärder och tjänster inom för finansieringen via begravningsav-ramen
giften den kyrkoavgiftenoch del hänförlig till begravnings-ärav som
verksamheten. Vid dödsfall föreslås dödsboet särskild debi-att utan
tering skall tillhandahållas

gravplats eller i sambandmotsvarande på allmän begravningsplats,-
med gravsättning, under tid 25 år,en om
gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning iordningstäl-och-
lande öppnadav grav,

från det huvudmannen övertagit för stoftettransporter att ansvaret-
till dess gravsättning skett; dock med undantag för föratt transport
gravsättning utanför huvudmannens förvaltningsområde, vidaså
den inte beroende avtal mellan huvudmännen för tillhanda-är attav
hålla särskilda gravplatser,
kremering,-
lokal för förvaring och visning stoftet lokal för begrav-samtav-
ningsceremoni, belägna inom eller angränsande förvaltnings-eget
område.

Till detta kommer de allmänna inom begravnings-åtgärdernaatt mera
verksamheten självfallet skall bekostas tillde medel hörgenom som
begravningsverksamheten. driftSom exempel sådant kanpå nämnas
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och underhåll begravningsplats, byggnader och inventarier samtav
den administration förkrävs fullgöra uppgifterna.attsom

Uppbörden

Genom begravningsverksamheten samhällsangelägenhet böräratt en
det ankomma samhälletpå i framtiden för uppbördenävenatt svara

de medel hänförliga till denna Kommitténär verksamhet. före-av som
slår därför nuvarande i huvudsak bibehålls. Enligt förslagetatt system
skall huvudman för begravningsverksamheten föreärpastorat som no-
vember månads fastställa avgiftssatsen förutgång begravningsavgiften

därefter underrätta kommunen fastställd avgiftssats. Kommu-samt om
härefter skatteförvaltningenunderrättar vilken avgiftssatsnen om som
kommunen ingåendefastställts för de i Skatteförvaltningenpastoraten.

sköter sedan uppbörden och betalar medlen till påut pastoraten samma
i dag.sätt som

de kommuner huvudmän förFör begravningsverksamhetenärsom
kommittén föreslagithar de skall underrätta skatteförvaltningenatt om

avgiftssatsen för begravningsavgiften samtidigt underrättelsenmed om
kommunalskattesatsen. Kommunens begravningsavgiftsmedel betalas
sedan samtidigt med kommunalskatten.ut

Kommittén föreslagithar den avgift betalas till be-även att som
gravningsverksarnheten skall redovisas särskilt enskildes skatt-på den
sedel det sig begravningsavgiften eller delröroavsett om om av
kyrkoavgiften. enligt kommitténsDet mening angeläget det påär att
detta tydligt alla betalar lika mycket till begravningsverk-sätt görs att
samheten, i proportion till sin beskattningsbara till-inkomst, oavsett
hörighet till trossamfund.

Innehavare allmän begravningsplatsav

StockholmI och Tranås kommunen huvudman för begravningsverk-är
sarnheten. Samtidigt förekommer det i båda dessa kommuner allmänna
begravningsplatser innehas inom Svenska kyr-något pastoratsom av
kan. säkerställa driftenFör och underhållet dessa allmännaatt att av
begravningsplatser inte blir fråga endast kyrkotillhörigaför deen
föreslår kommittén, innehavare fåallmän begravningsplats skallatt av

lämna förvaltningen begravningsplatsen till huvudman-rätt överatt av
för det förvaltningsområde där begravningsplatsen belägen. Iärnen

de fall innehavaren föredrar ha kvar förvaltningen den allmännaatt av
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begravningsplatsen skall huvudmannen i stället kunna skäligtettge
bidrag till innehavaren.

Obligatorisk, riksomfattande clearing

Kommittén har föreslagit clearingen skall omfatta de tjänsteratt som
tillhandahålls inom för begravningsavgiften. Samma tjänsterramen

huvudmarmen för det förvaltningsområde där den avlidnesom var
folkbokförd tillhandahåller skall alltså kunna fås huvudman,av arman
i mån plats hos denne. förKostnaden tjänsterna skall ersättasav av
den huvudman inom förvaltningsområde den avlidne folk-vars var
bokförd. Dödsboet skall därmed inte debiteras för de tjänster som om-
fattas clearingen. Ersättningen mellan huvudmännen föreslås utgåav
enligt taxa.

Enligt förslaget skall ersättning utgår vid gravsättningsamma som
hos huvudman tjänsternautgå även tillhandahållsnärm.m. annan av

innehavare enskild begravningsplats innehavare allmän be-samtav av
gravningsplats.

särskildaDe forgravplatserna dem inte tillhör något kristetsom
trossamfund

Kommittén har föreslagit huvudmännen för begravningsverksam-att
heten det fulla för bereda dem inte tillhör någotansvaret attges som
kristet trossamfund tillgång till särskilda gravplatser. huvudmanna-I
skapet sådant ligger helhetsansvar för begravningsverksamhe-ettsom

Den sigåtar huvudman sigpå för detten. att tar ansvaret attsom vara
finns fungerande begravningsverksamhet omfattar alla folkbok-en som
förda inom förvaltningsområdet. Verksamheten skall, objektivt sett,
kunna upplevas tillfredsställande alla. Redan huvudmanna-som av av
skapet följersådant alltså skyldighet tillhandahålla särskildaattsom en
gravplatser för de icke-kristna så önskar. framstår, bak-Det motsom
grund härav, naturligt huvudmannen för begravningsverksam-attsom
heten, denne eller kommun,är föroavsett ett pastoratom en ansvarar
de särskilda gravplatserna både i formell mening och praktiskt.rent

Huvudmännens för de särskilda gravplatserna kan iävenansvar
framtiden fullgöras på i dag. enskildesätt Den huvudman-samma som

skall alltså till det finns särskilda gravplatser allmänpåattnen se en
begravningsplats inom det förvaltningsområdet eller avtalsvägenegna
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närbelägetsärskilda gravplatser tillgängliga inomordna finnsså att
får vadförvaltningsområde. blir länsstyrelsernaDet avgöraytterst som

medgodtagbart avstånd tillkan sär-närmasteett ortsom anses vara
skilda gravplatser.

Inflytande och insyn

begravningsverksamhetenstärka inflytandet och insynen iFör överatt
har kommittén föreslagitför dem inte tillhör Svenska kyrkan attsom

ombud skalllänsstyrelserna skall förordna särskilda ombud. Dessa
intressen inte tillhörgranska hur tillvara deraspastoraten tar som

det kan riktaskyrkan. händelse ombudet finner nä-Svenska att attav
detta tillanmärkning skall ombudetmot pastoraten rapporteragon

därefter vilka skall vidtas.länsstyrelsen, åtgärderavgörsom som

Överprövning tillsynoch

Kommittén har föreslagit begravningslagens bestämmelser över-att om
tillsynsan-klagande beslut i enskilda ärenden länsstyrelsernassamtav

skall kvar.svar vara
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Författningsförslag

tillFörslag
1990:1144begravningslagenändring iLag om

1990:1144begravningslagenföreskrivs i frågaHärigenom om
gälla,upphöradels kap. 8 § skall7 attatt

betecknas 11 kap.,9 kap. skalldels nuvarandeatt
9,11-3 5 kap.§§, kap. 12 kap. 1- 4dels 1 kap. 1att

111 §20 8 kap.och 3 §§, kap.18 §§, 6 kap. 2 716 och13, samt
lydelse,skall ha följande6 §kap.

16 §§,ochbestämmelser, 15skall införas tvådet i 2 kap.dels att nya
lydelse,följandebestämmelse, 9i kap.7samt a aven ny

följande10 kap.9 kap.dels det skall införas ettnytt samtettatt av
lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1 kap.

meddenna lagI avses
begravningsverksamhet:-

haråtgärderde olika som
förvalt-medsambanddirekt
begrav-allmännaningen av

ningsplatser,
församling in-huvudman:-

eller kom-Svenska kyrkanom
anord-skyldigär attsommun,
begrav-hålla allmännaochna

ningsplatser visstinom geog-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

rafiskt förvaltnings-avgränsat
område,

församling: församling el--
ler sammanslutning försam-av
lingar Svenska kyrkan,inom

begravningsplatser: områden eller behörigenärutrymmen som-
anordnade för förvaring avlidnas stoft eller aska och har tagitsav som
i anspråk för detta ändamål, främst kyrkogårdar eller andra gravområ-
den, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar,

allmännaallmänna begravnings- begravnings-- -
platser: sådana begravnings- platser: sådana begravnings-
platser anordnadeär platser anordnadeärsom av som av

eller kyrkliga församlingar, kommunerpastorat sam- av
fälligheter inom svenska kyr- eller det allmänna,annars av
kan, kommuner ellerav annars

det allmänna,av
enskilda begravningsplatser: andra begravningsplatser än-

allmänna,
den uppkommergravrätt: rätt bestämd gravplatsnär påsom en-

allmän begravningsplats upplåts till någon för gravsättning,en
kremering: förbränning stoftet efter avlidenav en person,-
gravsättning: placering stoft eller aska inom bestämdav en-

gravplats och placering eller utströende aska i minneslund eller påav
någon plats begravningsplats,änarman

gravanordningar: gravvårdar och andra gravöverbyggnader, sten--
staket eller andra liknande anordningar gravplats,påramar, en
kyrkogárdsmyndigheter:-

myndigheter förvaltar all-som
begravningsplatser,männa
krematoriemyndigheter:-

myndigheter förvaltar kre-som
matorier.

2 kap.
1 §

Allmänna begravningsplatser Allmänna begravningsplatser
tillräckligtmed antal med tillräckligt antalett ettgrav- grav-

platser och andra gravanlägg platser och andra gravanlägg-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ningar allmänt förekomman- ningar allmänt förekomman-av av
de slag skall anordnas och hål- de slag skall anordnas och hål-
las de territoriella las församlingarna inompastora-av av

svenska kyrkan.inom Svenska kyrkan.ten
Regeringen får för särskilda Regeringen får för särskilda

fall besluta allmän be- fall besluta allmän be-att atten en
gravningsplats skall anordnas gravningsplats skall anordnas
och hållas kommun i stället och hållas ikommun ställetav av
för för församling.pastorat.

2§

Allmänna begravningsplatser Huvudmannen skall, detinom
med särskilda gravplatser för förvaltningsområdet elleregna
dem tillhörinte nårbelögetnågot inom förvaltnings-som
kristet trossamfimd skall område, tillhandahålla särskil-an-
ordnas och hållas stiftssam- da graiplatser för demav som
fälligheterna svenska kyr-inom tillhör kristetinte något tros-
kan eller, ifall 1 §i samfund.som avses
andra stycket, kommunen.av

3§l

På allmän begravningsplats På allmän begravningsplats
skall gravplats beredas dem skall gravplats beredas dem

vid dödsfallet folk- vid dödsfallet folk-som var som var
bokförda inom den bokförda inom församlingenpastoratet,
kyrkliga samfölligheten eller eller kommunen.
kommunen.

Om tillgången gravplatsmarkpå medger det, får också andra
beredas gravplats där.

1 lydelseSenaste 1991:496.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

intetill gravsättning allmän begravningsplats skallRätten på en vara
beroende den avlidne tillhörde visst trossamfund.attav

gäller dock inte för gäller dock inte förDetta Detta
till gravsättning till gravsättningpå pårätten rätten enen

sådan allmän begravningsplats sådan särskild graiplats som
i 2 i 2som avses avses

Innehav allmän begrav-av
ningsplats

15§

huvud-Den utan attsom, vara
begravningsverksam-förman

innehar eller flera all-heten, en
begravningsplatser, harmänna

kostnad för inne-rätt att, utan
havaren, lämna förvalt-över

eller flera beg-ningen av en
huvudman-ravningsplatser till

begravningsverksam-färnen
färvaltningsomrddeheten deti

där begravningsplatsen be-är
lägen.

16§

2 kap.Kommun isom avses
I § andra stycket har rätt, att

belägentill församling ärsom
ochinom kommunen inne-som

har allmän begravningsplats,
lämna skäligt bidrag tillför-ett

begravnings-valtningen av
platsen.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
1§

Krematorier får anordnas och Krematorier får anordnas och
hållas bara den innehar hållas bara den inneharav som av som

allmän begravningsplats el- allmän begravningsplats el-en en
ler kyrklig samfällighet. ler församling.av en av en

5 kap.
3

Om de efterlevande inte kan Om de efterlevande inte kan
kremering skall ske kremering skall skeomenas enas om

eller gravsättningen, skall eller gravsättningen, skallom om
kyrkogárdsmyndigheten den huvudmannenpå för begravnings-

där den avlidne verksamheten denpå därort senast ortvar
folkbokförd på begäran medla den avlidne folkbok-senast var
mellan förd begäranpå medla mellanparterna.

parterna.
Om skall Om skallparterna parternaenas, enas,

myndigheten fastställa deras huvudmannen fastställa deras
överenskommelse. Om enighet överenskommelse. Om enighet
inte kan uppnås, skall myndig- inte kan uppnås, skall huvud-
heten i stället med i stället medeget yttran- eget ytt-mannen
de hänskjuta tvisten till länssty- rande hänskjuta tvisten till
relsen. länsstyrelsen.

6§

Sådana delar stoftet inte har förbränts vid kremeringen skallav som
tillföras askurnan.

Om det inte kan ske, skall Om det inte kan ske, skall
lcrematorientyndigheten låta för- innehavaren krematorietav

delarna ellerstöra låta förstöra delarnagravsätta eller grav-
dem inom allmän begrav- dem inom allmän be-sättaen en
ningsplats. gravningsplats.

2 lydelseSenaste 1991:496.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

9§3

eller Stoft får inte kremeras ellerStoft får inte kremeras
sådant sådantgravsättasgravsättas utan att ettutan att ett

§ intyg i kap. §intyg i kap. 7 4 74som avses som avses
innehavarenlämnats till krematoriemyn- har lämnats tillhar av

för-eller den tör- krematoriet eller dendigheten somsom
begravningsplatsen.begravningsplatsen. valtarvaltar

får meddela föreskrifter kremering ellerRegeringen att grav-om
vissa fall får ske sådant intyg.sättning i även utan ett

ll§

avliden har kremerats i Sverige skallefter gravsättasAskan somen
kremeringen.fråninom årett

begrav-förvar- huvudman förmyndighet DenDen som
eller denningsverksamhetenaskan får dock medge an-ar

krematoriumgravsättningen, innehavarestånd med om av
får dockför förvarar askanfinns särskilda skäl det.det som

anstånd medmedge gravsätt-
särskildaningen, det finnsom

skäl för det.

12§

Om inte harOm askan inte har askan gravsattsgravsatts
tid i 11inom den tid i inom den11 sägssägs somsom

för be-skall huvudmanskall den myndighet för- densom
elleraskan låta den. gravningsverksamhetengravsättavarar

den innehavare kremato-av
askan låtaförvararrium som

den.gravsätta
gravsättningen lämnasDessförinnan skall den skall ordna medsom

tillfälle själv låta askan.gravsättaatt

3 lydelse 1991:496.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13

I avvaktan på gravsättningen I avvaktan på gravsättningen
skall askan förvaras kre- skall askan förvaras in-av en av en
matoriemyndighet. nehavare krematoriwn.ettav

Askan får förvarasäven Askan får förvarasävenav av
kyrkogárdsmyndigheten denpå huvudmannen jör begravnings-

där askan skallort gravsättas verksamheten på den därort
eller, platsen för askangravsätt- skall eller,gravsättasom om
ningen inte bestämd,är kyr- platsen för gravsättningen inteav
kogdrdsmyndigheten denpå bestämd,är huvudmannenort av
där den avlidne för begravningsverksamhetensenast var
folkbokförd. på den där den avlidneort

folkbokförd.senast var

16§

Om det för den myndighet Om det för den huvudman försom
förvarar askan käntär det begravningsverksamhetenatt eller
råder tvist platsen för den innehavare kremato-om grav- av
sättningen, får askan inte rium förvarar askan, ärsom
lämnas eller påut sätt känt detannat råder tvist plat-att om
föras bort förrän tvisten är för gravsättningen, fårsen
slutligt löst. askan inte lämnas eller påut

föras bortsätt förränannat
tvisten slutligtär löst.

4 Senaste lydelse 1991:496.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

18§

in.fördesdet denfrånårinomskallAskan gravsättas attett
begrav-förhuvudmanDenförvar-myndighetDen som

eller denningsverksamhetenmedgefår dockaskan an-ar
krematoriuminnehavaregravsättningen,medstånd avom

dockfåraskanförvararför det.skälsärskildafinnsdet som
anstånd med gravsätt-medge

särskildafinnsdetningen, om
för det.skäl

skalltiden,föreskrivnadeninominte haraskanOm gravsatts
tillämpas.i 12 §föreskrifterna

6 kap.
2§

§enligt ltillstånd§ Frågorenligt 1tillståndFrågor omom
huvud-stycketandra prövaskyrko-stycketandra prövas avav

begravningsverk-förflytt-gárdsmyndigheten, mannenom
eller densamheteninomellerfrånskall skening annarssom

allmänförvaltarinnehar ochbegravningsplats.allmänen
flyttningbegravningsplats, om

eller inomfrånskall ske en
begravningsplats.allmän

därvidlänsstyrelsen,tillståndfrågorfallandra prövasI somavom
begravningsplatsen.innehavarenskall höra av

3§

§ fåri 1det sägsTrots§ fåri 1det sägsTrots somsom
begravnings-förhuvudmannenkyrkogdrdsmyndigheten utta

denellerverksamheteniharaska somettgravsattssom
förvaltarochinneharkolumbariumi ett annarsutrymme

begravningsplatsallmän ta utdär gravrätteneller urnmuren
iharaska ettgravsattsupphört.har som

kolumbariumi ettutrymme
där gravrätteneller urnmuren

upphört.har
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Askan skall i fallså ned inom begravningsplatsengrävas eller inom
någon närbelägen begravningsplats.annan

7 kap.
9a§

Avgift fdr för förnyadtas ut
upplåtelse för-gravrättav om
nyelsen inte sker sambandi
med gravsättning.ny

20§

När skallgravrätt När skallgravrätten anses en anses
återlämnad enligt 19 § är återlämnad enligt 19 § ärupp- upp-
låtaren skyldig behålla låtaren skyldig behållaatt att
gravplatsen under minst 15 år gravplatsen under minst 25 år
från gravsättningen till förmån från gravsättningen till förmån
för den har för den harsenastsom senastgrav- som grav-

där. där.satts satts
Gravanordning behöver behållas bara kostnaden för skötselnom av

gravplatsen betalas.

8 kap.
1§

Om någon inom Omgravsätts någon inomgravsättsen en
bestämd gravplats allmänpå bestämd gravplats på allmänen en
begravningsplats och begravningsplats ochgrav- grav-
platsen inte kan upplåtas till platsen inte kan upplåtas till
någon med skallgravrätt, någon med skallgravrätt,
gravplatsen förbehållas den gravplatsen förbehållas den
avlidne under minst 15 år. avlidne under minst 25 år.

frågaI gravanordningar tillämpas 7 kap. 25-29 §§.och 35-37om
Med gravrättsinnehavare därvid den ordnar med gravsätt-avses som
ningen.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

förseSom villkor förvillkor för förseSom attatt
med gravanord-gravanord- gravplatsengravplatsen med enen

be-ning får innehavarenfår innehavaren be-ning avav
gravningsplatsen bestämmagravningsplatsen bestämma attatt

gravplatsensföroch kost- kostnadernaavgift grmplatsen
dess skötsel be- skötsel betalas.naderna för

talas.

Begravningsavgift9 kap.

Avgiftsskyldighet

och inte tillhörfolkbokförd i Sverige§ Fysisk1 är somperson som
begravningsavgift.Svenska kyrkan skall betala

betalasBegravningsavgift skall även av
folkbokförd inom sådankyrkan ochden tillhör Svenska ärsomsom

andra stycket§kommun i 2 kap. l samtsom avses
i 2 kap.folkbokförd i kommunden utan att avsessomsom, vara

kyrkan och medlem i sådanSvenska1 § andra stycket, tillhör ärsom
1992:288 med-i lagenicke-territoriell församling omavsessom

icke-territoriella församlingar.lemskap i
inte i andraSvenska kyrkan ochdem tillhörFör avsessomsom

kyrkoavgift de enligtbegravningsavgiften ingår i denstycket gäller, att
trossamfund skall betala.till0000:000 avgiftlagen om

begravningsavgiftenFastställande av

avgifts-2 § Huvudmannen för begravningsverksamheten fastställer den
efter vilken begravningsavgiften skall utgå.sats

i lagenAvgiftssatsen bestäms enligt grunderde angessom
och1965:269 med särskilda bestämmelser kommuns annanom

menighets utdebitering skatt,av m. m.

skall3 § Församling begravningsverksamhetenhuvudman förärsom
månadsfastställa avgiftssatsen för begravningsavgiften före november

utgång.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§4 Församling huvudmanär för begravningsverksamheten skall,som
avgiftssatsennär för det följande året fastställts, underrätta dengenast

kommun där församlingen belägenär avgiftssatsen.om

5 § Kommun huvudmanär för begravningsverksarnhetensom skall
underrätta skatteförvaltningen den avgiftssats bestämts för föl-om som
jande år, samtidigt med underrättelse kommunalskattesatsenatt om
sker enligt lagen 1965:269 med särskilda bestämmelser kommunsom
och menighets utdebitering skatt,annan av m.m.

6 § Skatteförvaltningen beräknar begravningsavgiften på det underlag
den avgiftsskyldiges kommunala inkomstskatt beräknassom på.

§7 Föreskrifter utbetalning begravningsavgift finns i lagenom av
1965 :269 med särskilda bestämmelser kommuns ochom annan me-
nighets utdebitering skatt,av m.m.

8 § Vid beräkning, debitering, redovisning och betalning avgiftenav
gäller skattebetalningslagen 1997:000.

Åtgärder ingår i begravningsavgiftensom

9 § För den vid dödsfallet folkbokförd inom huvudmannenssom var
förvaltningsområde skall huvudmannen kostnad för dödsboet till-utan
handahálla

gravplats eller motsvarande allmänpå begravningsplats under- en
tid 25 år,om
gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningstäl--
lande öppnadav grav,

från det huvudmannentransporter övertagitatt för stoftetansvaret-
till dess gravsättning skett,att med undantag förtransportav
gravsättning utanför huvudmannens förvaltningsomräde vidasä

inte kan hänförastransporten till avtal mellan huvudmännen om
tillhandahållande särskilda gravplatser,av
kremering,-
lokal för förvaring och visning stoftet lokal för begrav-samtav-
ningsceremoni.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillgåinte finnsbegravningsceremonilämplig lokal förfalldet attFör
tillhandahållaskyldighetenförvaltningsområdet fårdet attinom egna

förvaltningsområdenärbelägetlokal inomfullgöraslokal att an-genom
begravningsavgiften.ianvisad lokal ingårförKostnadenvisas.

förvaltningsom-inomgravsättningvid annatKostnadsansvar m.m.
råde

huvudmansinom vissfolkbokförddödsfalletvidden10 § För varsom
hu-kostnadsfritt inomdödsboetförvaltningsområde har rätt att arman

i 9tjänstererhålla deförvaltningsområdevudmans som anges
3 §i 2 kap.förutsättningunder dengällerstycketFörsta angessom

stycket.andra

avlidne viddenförvaltningsområde därdetinom§ Huvudmannenll
tillhandahål-den huvudmanskallfolkbokförd ersättadödsfallet somvar

enlighet med 13imed de belopp§i 9ler de tjänster somangessom
tjänst.varjefastställts för§

tillhan-där tjänsternaförvaltningsområdedetinomHuvudmannen
tjänsterna.ersättning förytterligarenågonfår intedahålls ta ut

innehardentillhandahålls§i 9tjänsterOm de12 § somavsom avses
be-huvudman fördenbegravningsplats ellerenskild attutan varasom,

begravningsplatsoch förvaltar allmäninnehargravningsverksamheten,
vidavlidneförvaltningsområde där dendetinomhuvudmannenskall

begravningsplatseninnehavarenfolkbokförd ersättadödsfallet avvar
i llbeloppmed de som avses

fast-bestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen13 § som
respektiveförskallersättning utgåmed vilkaårligen de beloppställer

tjänst.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 Ombudkap.

1 § När församling huvudman förär begravningsverksamhetenen
skall länsstyrelsen förordna eller flera ombud granska hurett att
församlingen till deras intressen inte tillhör Svenskatar vara som
kyrkan.

§2 Församlingen skall bereda ombudet tillgång till samtliga hand-
lingar begravningsverksamheten.som avser

3 § Ombudet har rätt ställa frågornärvara och påpekan-göraatt samt
den vid det beredande och verkställande sammanträden dåorganets
frågor avseende begravningsverksamheten behandlas.

§ Om4 ombudet finner det finns anledning rikta anmärk-någonatt att
ning församlingens sköta begravningsverksamhetensätt skallmot att
han underrätta länsstyrelsen detta.om

5 § Ombudet har till skälig ersättningrätt bestäms länsstyrel-som av
Ersättningen betalas församlingen och kostnad för be-utgörsen. av en

gravningsverksamheten.

11 kap.
6

Kyrkogárds- eller krematorie- Beslut den inneharsom som en
myndighetens beslut enligt allmän begravningsplats eller
denna lag eller enligt föreskrif- krematorium fattat enligtett

har meddelats med denna lag eller enligt föreskrif-ter som
stöd lagen får överklagas har meddelats medterav som
hos länsstyrelsen. stöd lagen får överklagasav

hos länsstyrelsen.
Detsamma gäller

polismyndighetens beslut tillstånd till gravsättning ellerom-
kremering enligt 6kap och4

skattemyndighetens beslut intyg för gravsättning eller kre-om-
mering enligt kap. §4 7 eller anstånd enligt 5 kap 10 § andra stycket.

5 Senastelydelse 1991:496.

2-17-0372
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ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

oktober9 2-8 §§ i kraft den 1träder i fråga kap.lagDenna om
1-8 §§Bestämmelserna i 9 kapjanuari 2000.1999, och i övrigt den l

för inkomståretfråga preliminär skattförsta itillämpas gången om
enligt 2001 taxering.2000 och slutlig skatt års

Äldre dödsfall in-fortfarande i frågaföreskrifter gäller somom
januari 2000.träffat före den 1
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1965:269 med särskil-om

da bestämmelser kommuns ochom annan me-

nighets utdebitering skattav m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1965:269 med särskilda be-om
stämmelser kommuns och menighets utdebitering skatt,om annan av

3 3 och4 §§ skall4 ha följande lydelse.attm.m. a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l§1

Skattesatsen för kommuns och Skatte- och avgiftssatsen för
menighets skatt kommuns, församlings ochuttagannan av an-

skall bestämmas förhållandei menighets skattuttagnan av
till det antal skattekronor, enligt 2 § kommunalskattelagensom
enligt skattemyndighetens be- 1928:370 eller begravningsav-
räkning kommer påföras de gift enligt 9 kap. begravnings-att
skattskyldiga vid taxeringen det lagen 1990:1144 skall be-

skattesatsenår skall fastställas. förhållandei till detstämmas
antal skattekronor, enligtsom
skattemyndighetens beräkning
kommer påföras skatte-deatt
eller avgiftsskyldiga vid taxe-
ringen det år skatte- och av-
giftssatserna skall fastställas.

Om enligt 8 kap. 9 § andra Om enligt 8 kap. 9 § andra
stycket kommunallagen 1991: stycket kommunallagen 1991:
900 eller 19 kap. § tredje7 900 någon skattesatsannan
stycket kyrkolagen 1992:300 slutligt fastställts denän som
någon skattesats slutligt har tidigare,bestämts skall denannan
fastställts den har be-än skattesatsen möjligt be-som nya om

tidigare, skall denstämts med hänsyn till detstämmasnya

lydelseSenaste 1993: 1583
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

har på-antal skattekronormöjligt bestäm-skattesatsen somom
vidförts skattskyldigatill det antal demed hänsyn taxe-mas

skallskattesatsenpåförts ringen det årharskattekronor som
taxeringen fastställas.skattskyldiga vidde
skall fast-det skattesatsenår

ställas.

3§2

skallSkattemyndighetenSkattemyndigheten skall senastsenast
8 till kommuner,dentill kommuner,den 8 marsmars

ochförsamlingarlandsting,församlingar ochlandsting,
sammanslutningar försam-samfälligheter redovi-kyrkliga av

skatt ellerlingar redovisa denföregåendeför detden skattsa
begravningsavgifi för det före-tillkommer kommu-året som

tillkommergåendeförsamlingen åretlandstinget, somnen,
för-landstinget,kommunen,samfällig-den kyrkligaeller

sammanslut-samlingen ellermeddelarRegeringenheten.
församlingar. Rege-sådan ningenföreskrifternärmare avom

före-ringen meddelar närmareredovisning.
redovisning.skrifter sådanom

skallSkattemyndighetenskallSkattemyndigheten
den september varje1010 varjeden september senastsenast

landsting,kommuner,lämnalämna kommuner, landsting, årår
och sammanslut-församlingarförsamlingar och kyrkliga sam-

uppgiftförsamlingaruppgift be- ningarfälligheter det avom
beräknade antalet skat-deträknade antalet skattekronor om

§ förstai l§ första tekronori 1 stycket. som avsesavsessom
stycket.

2 lydelse 1992:1583.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3a§3

lands-kommun eller lands- När kommun ellerNär ett ettenen
ting har fastställt budgeten,ting har fastställt budgeten,

kommunstyrelsen respek- skall kommunstyrelsen respek-skall
tivetive landstingsstyrelsen landstingsstyrelsengenast genast

Skattemyndighetenunderrätta skattemyndigheten underrätta
den skattesats har den skattesats och, före-iom som om

bestämts för det följande fall,året. kommande avgijissats för
begravningsavgijt har be-som

för följandedet året.stämts
Om skattesatsen inte har Om skatte- eller avgifissat-

före ok-fastställts före oktober månads inte har fastställtssen
skallskall styrelsen tober månadsutgång, utgång,genast

underrätta Skattemyndigheten styrelsen underrätta skat-genast
styrelsens förslag till skat- temyndigheten styrelsensom om

förslag skatte- respektiveHar skatte- tillnågontesats. annan
den föreslagna fast- avgi/issats. Har någonänsats

skallställts, styrelsen avgifissatseller den före-ängenast
underrätta Skattemyndigheten slagna fastställts, skall styrel-
och riksskatteverket underrätta skatte-den genastom sen

Riksskatte-fastställda skattesatsen. Om myndigheten och
fastställtsbudgeten inte har fö- verket den fastställda skat-om

november månads utgång, respektive avgiftssatsen.te-re
skall, förså skattesatsen inte har fast-Om budgetensnart

preliminäraden skatten har november månadsställts före
fastställts, Skattemyndigheten skatte-skall, såutgång, snart

preliminäraunderrättas skattesatsen. för densatsenom
förskatten avgiftssatsensamt

begravningsavgijien har fast-
Skattemyndighetenställts, un-

skatte- respektivederrättas om
avgiftssatsen.

3 lydelseSenaste 1992:341.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 b

Föreskrifterna i 3 § underrättelse skallfastställd skattesatsa om om
tillämpas stiftssamfálligheterpå Stockholms territoriella försam-samt
lingar och kyrkliga samfälligheter. Föreskrifterna kommunstyrel-om

och landstingsstyrelsen skall därvid stiftsstyrelsen respektivesen avse
kyrkorådet.

andra kommunerI I andra kommunerän än
Stockholms kommun skall Stockholms kommun skall
kommunstyrelsen underrätta kommunstyrelsen underrätta
skattemyndigheten beslut skattemyndigheten beslutom om

kyrkligaförsamlingar och församlingar ochav av samman-
kommunen slutningarsamfälligheterinom församlingar in-av

för det följan-skattesatsen kommunen avgiftssat-omom om
de för begravningsavgifien foråret. sen

det följande året.

4

i denna paragraf paragrafVad Vad i dennasägs sägssom som
kommun och kommunal- kommunal-kommun ochom om

skattemedel tillämpas också i skattemedel tillämpas också i
fråga landsting och fråga landstinglands- och lands-om om
tingsskattemedel. tingsskattemedel frågaisamt

begravningsav-kommunsom
giftsmedel.

En kommun har visstunder beskattningsåreträtt äratt statenav upp-
bära preliminära kommunalskattemedel beloppmed motsvararett som
produkten de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsternaav
i kommunen enligt skattemyndighetens beslut enligt kap. 2 §4
taxeringslagen 1990:324 taxering till kommunal inkomstskattom
skatteunderlaget före beskattningsåret,året den skattesats harsom
beslutats för beskattningsåret och enligtde uppräkningsfaktorer tredje

4 Senaste lydelse 1992:341.

5 lydelseSenaste 1996:743.
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

stycket har fastställts i september året före beskattnings-senastsom
året.

Senast i september varje skall regeringen,år eller den myndighet
regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer skallsom

den uppskattade procentuella förändringen skatteunder-motsvara av
ilaget riket. Den skall förändringen mellan andra förstaochena avse
föreåret beskattningsåret. Den andra skall förändringen mellanavse
före beskattningsåretåret och beskattningsåret.

SkattemyndighetenInnan betalar kommunalskattemedel till kom-ut
skall avräkning enligt 52 § uppbördslagengöras 1953:272,munerna

12 § lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivare,om av
10 § lagen 1995: 1516 utjämningsavgift för kommuner lands-ochom
ting och 2 § lagen 1995:1518 mervärdesskattekonton för kom-om

och landsting. Vidare skall tillägg för bidrag enligt 10 §görasmuner
lagen 1995:1515 utjämningsbidrag till kommuner och landstingom

för bidrag enligt 1 och 2 §§ lagen 1995:1514 generelltsamt stats-om
bidrag till kommuner och landsting. Det belopp framkommersom
skall betalas med tolftedel månad den tredje vardagen räknatut en per
från den 17 i månaden, varvid dag enligt 2 § lagen 1930:173som

beräkning lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inteom av
Ärskall medräknas. kommunens fordran inte uträknad vid utbetal-

ningstillfállena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna
dessa månader grundas på belopp utbetalningen i de-samma som
cember månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det
får Skattemyndigheten dock förordna utbetalningen skall grundasatt

belopp.på Om något de belopp utbetalningenett annat i må-av som
naderna januari och februari grundats intepå tolftedelmotsvarar en av
kommunens fordran, skall den jämkning föranleds detta iskesom av
fråga utbetalningen i månad.om mars

slutavräkningEn kommunalskattemedlen skall ske den årliganärav
taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produkten

skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats harav som
beslutats för beskattningsåret de slutliga kommunalskattemedlen.utgör
Om dessa överstiger de preliminära kommu-summan av summan av
nalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas tillut
kommunerna med enhetligt belopp invånare den l novemberett per

efteråret beskattningsåret. I fall skall skillnaden återbetalasmotsatt av
kommunerna med enhetligt belopp invånare den 1 novemberett per

efteråret beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning skall göras
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

efter beskattningsåret.i januari andra året

kommun-slutavrökningEn av
begravningsavgijtsmedelens

årligaskall ske dennär taxe-
beskatt-under efterdretringen

har avslutats. Pro-ningsdret
skatteunderlagetdukten en-av

och denligt den taxeringen av-
begravningsavgif-gijissats för

be-har beslutats förten som
slutligadeskattningsdret utgör

begravningsavgiftsmedlen. Om
dessa överstigersumman av
de preliminärasumman av

begravningsavgijtsmedlen en-
skall skillna-andra stycketligt

till kommunen.den betalas ut
skillnadenfall skallI motsatt

kommunen. Ut-återbetalas av
återbetalningbetalning eller

andraskall januariigöras
beskattningsdret.efterdret

4a§°

berättigadFörsamlingFörsamling berättigad ärär attatt
visst visstunder ar under år statenstaten av upp-av upp-

begravningsavgij enligtmed be-församlingsskatt bärabära
med beloppbegravningslagenvadlopp motsvarar somsom

skullevadgrundvalskulle utgå på motsvarar somav an- som
grundval antaletskatteör-talet skattekronor och utgå på av

och skatteören iförsamlingen enligt skatte- skattekronorien
enligt skattemyn-enligt församlingenmyndighetens beslut

enligtbeslut kap.2 § taxeringslagen dighetens 4kap.4
1990:324§ taxeringslagen1990:324 vid det föregående 2

6 lydelseSenaste 1994:964.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

årets taxeringsåret taxering, vid det föregående årets taxe-
beräknat efter den skattesats ringsåret taxering, beräknat

har bestämts för året töre efter den avgijtssats harsom som
taxeringsåret. Har skattskyldig bestämts för året före taxe-
enligt lagen 1951:691 ringsåret.om

lindringviss i skattskyldigheten
för den tillhörinte Sven-som
ska kyrkan dtnjutit lindring i
skattskyldigheten till försam-
lingen, skall belopp, för-som
samlingen skulle haannars va-

berättigadrit uppbäraatt av
nedsättas i motsvarandestaten,

män.
Har enligt 19 kap. § kyr-7

kolagen 1992:300 någon an-
skattesats slutligt fastställtsnan
den har bestämtsän tidi-som

skall till grund för utbe-gare,
talningen läggas den utdebite-
ring har bestämts isom sam-
band med budgeten fast-att
ställdes.

Församling berättigadär Församling berättigadäratt att
under visst år underett visststaten årav ett statenav
såsom förskott uppbära be- förskottsåsom uppbäraett be-ett
lopp produkten loppmotsvarar produktensom motsvararsom

den skattesats har be- den avgiftssats för begrav-av som av
slutats för året och det antal ningsavgiften har beslu-som
skattekronor och skatteören, för året och det antal skat-tats

enligt skattemyndighetens tekronor och skatteören,som som
beslut enligt kap. 24 § enligt skattemyndighetens be-taxe-
ringslagen rörande det föregå- slut enligt 4 kap. 2 § taxe-
ende taxeringårets till kommu- ringslagen rörande det före-
nal inkomstskatt har påförts de gående årets taxering till kom-
skattskyldiga. Förskottet skall inkomstskattmunal har påförts
nedsättas i motsvarande man de avgifisskyldiga. Beloppet

skattskyldiga i försam- ingår i församlingens fordransom
lingen âtnjutit lindring skatti hos vid ingången åretstaten av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

fatta-beslutetdåefter det år,lagenenligtskyldigheten om
avräknasFörskottetdes. motskattskyldighetenlindring iviss

begravningsavgift,dentillhör Sven-den inteför somsom
harförsamlingen rättåterstående attkyrkan. Detska upp-

grundvalpåbäraförsamlingensingår i statenbeloppet avav
efter det,under årettaxeringenvid ingångenfordran hos staten

bestämmel-enligtdå förskottetbeslutetdet dåefter år,åretav
styckenästföljandeiavräknas ut-Förskottetfattades. serna

anordnas.församlingsskatt,denmot som
församlingen har rätt att upp-

grundvalpåbära staten avav
det,efterunder årettaxeringen

bestämmel-enligtförskottetdå
styckenästföljandei ut-serna

anordnas.
fordran hosförsamlingensår utgörvid ingångenBelopp, ettavsom

årunderSkattemyndighetenparagraf skallenligt denna sammastaten
kalender-i varjeden 18tolftedelmedförsamlingentillutanordna en

Är utbetalningstillfäl-viduträknadintefordranförsamlingensmånad.
tillfällen utbe-vid dessaskallfebruari,ochjanuarimånadernailena

före-månad detdecemberiutbetalatsharbelopptalas somsamma
Skattemyndighetendet fårföranlederskälsärskildagående Näråret.

Om någotbelopp.medskall skeutbetalningförordnadock annatatt
februari intejanuari ochmånadernaiutbetaladesde belopp somav

jämkningskall denfordran,församlingenstolftedelmotsvarar aven
utbetalas idet belopp,frågaske iföranleds härav marssomomsom

månad.
för-harVadför-har sagtsVad omsagts somomsom

påtillämpassamling motsva-tillämpas påsamling motsva-
i frågarandekyrklig sätti frågarande sätt samman-omom
församlingar.slutningsamfällighet. av

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

ok-i kraft den l§§3 boch 3vitt 1träder sålagDenna aavser -
januari 2000.övrigt 1i den1999 ochtober

följande.2000 gäller§§och årtillämpningen 4 4Vid av a
Är begravningsavgiftavseendeförsamlingens fordranellerkommunens
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inte uträknad vid utbetalningstillfállena i månaderna januari och feb-
ruari skall utbetalningarna dessa månader ske med belopp skatte-som
myndigheten, med beaktande till kommunen och församlingenav ut-
betalt belopp i december månad föregående timerår, skäligt.
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tillFörslag
utdebite-1979:417ilagenändringLag omom
i riketsändringvidskattutbetalningochring av

församling-ochlandstingikommuner,indelning
ar

utdebitering1979:417lagenföreskrivs i frågaHärigenom omom
i kommuner,indelningi riketsändringvidskattutbetalningoch av

lydelseföljandeskall ha§församlingar 4ochlandsting att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4§l

denna lagiharVadlag sagtsi dennaharVad somsagtssom
kommunal-ochkommunkommunal-ochkommun omom
också förgällaskallskattförocksågällaskallskatt

landstingsskatt.ochlandstinglandstingsskatt.ochlandsting
§ skalli 1Bestämmelsernaskall§i 1Bestämmelserna

församling ochförgälla ocksåochförsamlingförgälla också
enligt be-begravningsavgiftförsamlingsskatt.

1990:1144.gravningslagen
till Riks-skallkyrkanSvenska
föränd-anmälaskatteverket

församlingsindelning-iringar

en.

Ikraftträdande
2000.januari1i kraft denträderlagDenna

1 1995:1520.lydelseSenaste
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Förslag till
1991:900i kommunallagenändringLag om

1991:900fråga kommunallagenHärigenom föreskrivs i om
följande lydelse9 och 11 §§ skall ha8 kap.att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

8 kap.
9§

grundOm budgetenOm budgeten grund på sär-på sär- avav
fastställasskilda skäl inte kanskilda skäl inte kan fastställas

månads utgång,före november månads före novemberutgång,
fastställafullmäktige ändåskall fullmäktige ändå fastställa skall

tid. förekom-skattesatsen inom denna och,skattesatsen i
förmande fall, avgiftssatsen

begravningsavgiflen enligt 9
begravningslagen 1990:kap.

tid.1144 inom denna
därefter fast-Budgeten därefter fast- Budgeten skallskall

före december månadsställas före december månads ställas
Fullmäktige får dåFullmäktige får då utgång.utgång.

skatte- ellerfastställa skattesats fastställa en annanen annan
avgiftssats den harden har bestämts tidi- änän somsom

finnsdet finns skäl till det. bestämts tidigare, detomomgare,
skäl till det.

ll§

1965:269 med 1965:269 medI lagen I lagen sär-sär-
kom-skilda bestämmelser kom- skilda bestämmelserom om

och menighets och menighets ut-ut-muns arman muns annan
finnsdebitering skatt, finns debitering skatt,m.m. m m.av av
förföreskrifter skyldighet för föreskrifter skyldighetom om

underrätta vissastyrelsen underrätta vissa styrelsenatt att
myndigheter skattesatsenmyndigheter skattesatsen. omom

för begrav-och avgiftssatsen
ningsavgijien.
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Ikraftträdande
i kraftDenna lag träder den 1 oktober 1999.
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Inledningl

1 1 Direktiven
.

Regeringen bemyndigade, i beslut den 21 december 1995, chefen för
dåvarande Civildepartementet, chefen för Kulturdepartementet,numera

tillkalla kommitté med uppgift utreda den framtida begrav-att atten
ningsverksamheten. 162 lämnatsEnligt de direktiv Dir 1995: som
kommittén befintligautgångspunkten, för såväl deär att ansvaret som
de framtida allmänna begravningsplatserna ligga Svenska kyr-bör på
kan. Samtidigt möjligheten anordna allmännabör for kommuner att
begravningsplatser för stiftelser trossamfund Svens-och andra änsamt
ka kyrkan anordna enskilda begravningsplatser finnas kvar.att

Kommittén till hur be-har haft i uppdrag utarbeta förslagatt ett
gravningsverksamheten mel-skall finansieras efter relationsändringen
lan och Svenska kyrkan. Utgångspunkten varit deharstaten att som

obli-tillhör Svenska skall betala sin del via denkyrkan kostnadernaav
gatoriska kyrkoavgiften, medan övriga skall betala sin del på annatett

Kommitténs uppgift har varit utforma enkel, lokalt förank-sätt. att en
ordningrad och praktiskt ordning för hur detta skall ske.hanterbar En

från reli-inte strider likställighetsprincipen och godtagbarärmotsom
gionsfrihetssynpunkt.

tillkommitténs har ingått utarbeta förslagI uppdrag även ettatt en
obligatorisk, de olikariksomfattande clearing, tillämpas mellan ty-att

vid gravsättning judiska ochhuvudmän samtperna av mus-m.m.
limska begravningsplatser.

praktiska,Kommittén därjämte haft till uppgift dehar övervägaatt
ekonomiska och rättsliga konsekvenserna ordningen för begrav-av
ningsverksamhetens organisation.

slutligen ingått behov lag-I uppdraget har analysera detäven att av
stiftning kommitténs förslag utarbeta des-upphov till samt attsom ger

lagförslag.sa
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1.2 Arbetets uppläggning

i viss utsträckningfrågor omfattas utredningsuppdraget harDe som av
tidigare utredningar. främst ERK-utred-behandlats Av dessa harav

för kom-Kyrkoberedningens betänkanden legat till grundningens samt
mitténs diskussioner.

huvudsakliga uppgiftSom framgår direktiven har kommitténsav
till finansiering begravningsverksamhe-varit utarbeta förslagatt ett av
Svenska Kommittén har medför dem inte tillhör kyrkan.ten an-som

pastoratsför-anlitat Svenska kyrkans församlings- ochledning härav
utformat dels förslag tillbund nedan Pastoratsförbundet sär-ettsom

dels för-kostnaderna för begravningsverksarnheten,redovisning ettav
bifogas betänkandetclearingsystem. båda utredningarnaslag till De

bilaga.som
bedömningen det skulle värde-Under arbetets gjordesgång att vara

förfullt genomföra enkät angående de särskilda gravplatsernaatt en
förekoms-icke-kristna. Syftet med denna har främst varit kartläggaatt

i enskilda fallen prak-särskilda hur det degravplatser rentsamtten av
gravplats.upplätandet särskildtiskt till i samband medgär av en

kommittén olika haft kontaktmed direktiven har påI enlighet sätt
med Riksskatteverket.med företrädare för Svenska kyrkan Kom-samt

med företrädare för andra trossamfund.mittén har haft kontakteräven
under samråd med övriga statligaUtredningsarbetet har bedrivits

inomkyrkliga inom ämnesområdet.och utredningar
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2 Bakgrund

och Svenska kyrkans inbördes förhållande harFrågan statensom se-
dan 1950-talet flera Under denna tid har begrav-gånger. ävenutretts
ningsverksamheten, det vilket huvudmarmaskapetsätt påsom genom
ordnats har samband med stat-kyrka-frågan, blivit föremål förnäraett

flertal utredningar. Som exempel kan 1968 beredningårsnämnasett
kyrka SOU 1972:36, Begravningsutskottet SOU 1978:3ochstatom

och Utredningen begravningsverksamheten SOU 1981:36.om
1968 beredningårs och kyrka hade till huvuduppgiftstat att taom

ställning till frågan det framtida förhållandet mellan statenom om
Svenska kyrkan. Beträffande begravningsverksamheten föreslog bered-
ningen huvudmannaskapet för de allmänna begravningsplatserna iatt
princip skulle föras från församlingarna till de borgerliga primär-över
kommunerna. Enligt beredningen skulle kommunerna själva få avgöra
hur de ville fullgöra sina förpliktelser. skulle möjligtDet t.ex. vara
för kommunen ersättning, låta församlingarna fortsättaatt, mot att

Årsköta vissa begravningsplatser. 1973 regeringen till känna attgav
den inte lägga fram propositionavsåg någon med anledning be-att av
redningens förslag. Anledningen till dettavar redan tidigare existe-att
rande motsättningar fördjupats under remisstiden och det inte fannsatt

förutsättningar för bred samling i frågan.några en
1975 inleddesfebruari överläggningar det framtida förhål-I om

landet mellan och Svenska kyrkan mellan företrädare förstaten parter-
Staten uttalade i samband med detta utgångspunkten för över-attna.

läggningarna måste huvudmannaskapet för de allmänna be-attvara
gravningsplatserna skulle föras till de borgerliga kommunerna.över
Begravningsutskottet, behandlade frågorna begravningsverk-som om

föreslogsamheten, huvudmannaskapet skulle föras till kom-överatt
församlingarna skulle lagfäst rättatt att, motmunerna men ges en er-

sättning kommunerna, fortsätta förvalta de begravningsplatserattav
de hade hand vid övergångstillfället. Betänkandet helhetsom om som

fick under remissbehandlingen starkt stöd från håll, medanmångaett
inställningen från församlingar och samfälligheter kyr-inom Svenska

Årkan övervägande negativ. 1979 lade regeringen fram förslagvar
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principbesluttill relationerna Svenska kyrkan förmellan ochstatenom
kyrkomötet. Förslaget avvisades dock kyrkomötet.av

Därefter behandlades frågan Utredningenhuvudmannaskapetom av
begravningsverksamheten. alternati-I betänkandet belystes de tvåom
kyrkligt respektive kommunalt huvudmarmaskap. Därjämte be-ven

handlades tredje alternativ innebärande delat huvudmannaskap mel-ett
Svenska kyrkanlan och de borgerliga kommunerna. delade hu-Det

vudmarmaskapet skulle i innebära kyrkan behöllstort sett att ansvaret
för kyrkogårdarna, dvs. de begravningsplatser belägna påvarsom
kyrkotomter, medan de borgerliga kommunerna förskulle ansvara nya
begravningsplatser. för de befintliga, från kyrko-Frågan ansvaretom
byggnaden friliggande, begravningsplatserna föreslogs lösas lo-genom

överenskommelser.kala
därpå följande utredningarnaDe två begravningsverksamheten,om

1982 SOU 1985: 1 och förårs kyrkokommitté Arbetsgruppen över-
SOU 1987:begravningslagstiftningen 16, hade inte i uppdragsyn av

behandla frågan huvudmannaskapet.att om
1992:9,ERK-utredningen SOU behandlade begrav-ävensom

ningsverksamheten, fann det knappast framkomlignågon vägatt var
helt kommunalisera verksamheten. Utredningen pekade i stället påatt

möjligheten dela huvudmannaskapet mellan de borgerliga kommu-att
Begravningsplatserna i anslutning till för-och närapastoraten.nerna

samlingskyrkan skulle falla under medan friliggandepastoratets ansvar
begravningsplatser skulle handhas kommunen. Den skatt avsågav som
begravningsverksamheten skulle i första hand utdebiteras kommu-av

också övergripande för det fannsskulle ha det ansvaret attnen, som
inomtillräckligt antal begravningsplatser kommunen. Som alter-ett en

nativ ERK-utredningen möjligheten låtalösning kommunernaattangav
utdebiteringsrätten iha det övergripande och kombinationansvaret

med kommunerna skulle kunna i uppdrag skötaatt pastoraten attge
begravningsplatserna. varje kommun finnas begrav-I skulle dock en
ningsplats hölls intekommunen och där den önskade be-som av som

anknytninggravning med kristen kunde begravas.
Kyrkoberedningen SOU 1994:42 ordningföreslog nuvarandeatt

för huvudmannaskapet skulle behållas oförändrad.
propositionenI ändrade relationer mellan och Svenskastatenom

kyrkan prop. 1995/96:80 regeringen Svenska kyrkan sköttattangav
förvaltningen de allmänna begravningsplatserna föredömligtpå ettav

hänvisade till huvudmannaskapMan fortsatt försätt. även att ett
Svenska kyrkan fått mycket starkt stöd remissinstanserna. Rege-ett av
ringen föreslog därför Svenska kyrkan i fortsättningen skallävenatt
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förhuvudman begravningsverksamheten samtidigt denvara som nuva-
möjlighetenrande till kommunalt huvudmannaskap skall finnas kvar.
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ordningNuvarande3

Inledning3. 1

kulturellahaft särskilda mönsterigenomhar tidernaMänskligheten
avlidna.avsked sinaochomhändertagandeförreligiösa riteroch av
begrav-uppfattningenkringuppslutningbredfinns detdag attI en

såväl pietets-angelägenhet. Avsamhälleligningsverksarnheten är en
detsamhälletnödvändigtdetmiljöskäl ytterstatarattansessom

begravningsverksamhetfungerandefinnsför det somattansvaret en
människor.omfattar alla

betydelse hurdet mycketmänniskorenskilda ärFör många storav
Sverigeikommerpraktiskt.sköts Dettabegravningsverksarnheten rent
länder,andramed mångavi, i jämförelseminst iuttryck intetill att

standard Enbegravningsplatserna.mycket hög påhargenerellt sett en
efter-för mångainnebär ocksåbegravningsverksamhetfungerandeväl

stöd i sorgearbetet.levande ett
ii dagfullgörsbegravningsverksarnhetenförSamhällets ansvar

begravningsplatser. Detanordnandet allmännahandförsta avgenom
förhuvudmänSvenska kyrkaninom ärhuvudsakiär pastoraten som

kom-ocksåemellertidförekommerbegravningsplatser. Det attdessa
begravningsverksam-förTranås huvudmänochStockholm ärmuner

be-allmännaförvaltningsområden. Utöverrespektiveinom sinaheten
Sådanabegravningsplatser.enskildadet ocksågravningsplatser finns
Svenskatrossamfundandra änanordnaskanbegravningsplatser av

stiftelser.kyrkan samt
ochkyrkogårds-Sverigesfrånuppgifter inhämtatsEnligt som

mellandetKyrkogårdsförbundet finnskrematorieförbund nedan
2 400cirkadessabegravningsplatser. Av äroch 3 2753 250
öde-.finnskyrka.belägna intill Därutöverkyrkogårdar, dvs. de är en

regelbundetinte skötskolerakyrkogårdar samtkyrkogårdar och som
Sverige kanigravplatserAntaletbegravningsplatser.enskilda upp-

miljoner.cirka 20tillskattas
Kyrkogårdsförbundet,begravningsplatserna finns, enligt74På av

I17till totaltantalet kolumbarier uppgåroch st.krematoriumett
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Sverige avlider årligen cirka 94 000 Av dessa kremeraspersoner.
cirka 61 000, drygt 13 000, dvs. cirka 21 igravsättsprocent,varav
minneslund krematorieorten.på Kremationsandelen för riketvar som
helhet 64,7 1995,år medan den för krematorieorter uppgickprocent
till 79,4 procent.

dettaI sammanhang kan även andelennämnas tillhöratt som
Svenska kyrkan i de territoriella församlingarna varierar mellan drygt

År40 och knappt 100 1994 uppgick andelen tillhördeprocent. som
Svenska kyrkan till 86,5 alla invånare. Räknat på svenskaprocent av
medborgare andelen kyrkotillhöriga 90,9 procent.var

3.2 Huvudmannaskap

3.2.1 Allmänna begravningsplatser

De territoriella inom Svenska kyrkanpastoraten

Enligt begravningslagen åligger det de territoriella inompastoraten
Svenska kyrkan anordna och hålla allmänna begravningsplatser.att
Begravningsplatserna skall försedda med tillräckligt antalvara grav-
platser och andra gravanläggningar allmänt förekommande slag.av
Antalet gravplatser får med hänsyn till skallgravplatsattavpassas
kunna tillhandahållas alla dem vid dödsfallet folkbokfördasom var
inom I mån får beredasäven gravplats.pastoratet. utrymmeav annan
Rätten till gravplats inte beroendeär den döde tillhört någotattav
visst trossamfund. kanDäremot de inte tillhör kristetnågotsom
samfund inte kräva deras gravplatser skall hållaspastoratet attav
samlade och avskilda från övriga platser. De olika slags gravanlägg-
ningar skyldiga tillhandahållaär bestäms vadpastoraten att av som
från tid till allmänt förekommande.är Skyldigheten tillhan-annan att
dahålla viss gravanläggning inträda efterfrågantyp nären av anses
uppnått beaktansvärd omfattning.en

Kommunerna

Enligt begravningslagens bestämmelser får regeringen för särskilda fall
besluta allmän begravningsplats skall anordnas ochatt hållasen av
kommun i stället för Så har skett beträffande Stockholms ochpastorat.
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allmän-förekommerbåda dessa kommunerkommuner. I ävenTranås
huvudman-begravningsplatser innehas ett pastorat, mensom avna

begravningsverksamheten,övervägande delennaskapet, och den allt av
kommunerna.handhas av

begravningsverksam-varit huvudman förStockholms kommun har
med stadens be-sedan 1886. sambandinom kommunen år Iheten

innerstadsförsamlingarna svårigheterfickfolkningsmässiga expansion
Gemensam-begravningsplatser.tillgodose behovet mark tillmed att av

därvid i stadensförsamlingar anladesbegravningsplatser för flerama
naturligtdet föll sigbefolkningens bostäder, ochutkanter, långt från

delUnder 1900-taletsålades förvaltningen för dessa.stadenatt senare
överförts frånkyrkogårdar i stadenför antalhar även ansvaret ett res-

församling till staden.pektive
begravnings-första kommunalakommun anlades denTranåsI

ibefolkningsökning1885, samband med kraftig tätortenplatsen iår en
belä-begravningsplatsi önskadeTranås. Invånarna Tranås som varen

församlingskyrkogården vidden befintligapå hållnärmare ängen
Säby kyrka.

Solna kommun,kandetta sammanhang nämnasI även attutanatt
innehari kommunen,begravningsverksamhetenhuvudman förvara

begravningsplats.allmänoch i viss förvaltarmån en

för särskildaAnsvaret de gravplatserna

anordnastiftssamfálligheterna skyldigajanuari 1993Sedan den 1 är att
gravplatser för dembegravningsplatser med särskildaallmänna som

skyldighetpraktiken har dennainte tillhör kristet trossamfund. Inågot
med antalstiftssamfálligheterna ingått avtalfull gjorts ettatt pas-genom

befint-gravplatserdessa tillhandahålla särskilda påskalltorat attom
stiftssamfál-avtal harbegravningsplatser. Motsvarandeliga allmänna

stift med Stockholms kommun.ligheten i Stockholms ingått
begravningsverksarnhetenförkommuner huvudmän ärDe ärsom

tillhandahålla särskildaenligt begravningslagen, skyldigaockså, att
samfund.inte tillhör kristetgravplatser för dem någotsom
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3.2.2 Enskilda begravningsplatser

Vid sidan de allmänna begravningsplatserna finns enskildaävenav
begravningsplatser. Sådana får, efter länsstyrelsens tillstånd, anordnas
och hållas trossamfund eller stiftelser.av

3.3 Tillsyn och överprövning

Tillsynen den inneharöver allmän eller enskild begrav-att som en
ningsplats fullgör sina skyldigheter enligt begravningslagen, eller en-
ligt föreskrifter meddelats med stöd denna lag, läns-utövassom av av
styrelsen. Länsstyrelsen kan i samband med detta meddela vitesföre-
läggande för rättelse till stånd.att

Beslut fattats kyrkogårdsmyndighet enligt begravnings-som av en
lagen, eller enligt föreskrifter meddelats med stöd lagen, fårsom av
överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får, med vissa un-
dantag, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

3.4 Finansiering

3.4.1 Finansiering skattemedelgenom

Begravningsverksamheten i huvudsak offentligtär finansierad, dvs. ge-
skattemedel. Att det förhåller sig sig naturligt bak-så ter motnom

grund det samhälleligär angelägenhet anordna och hallaatt attav en
begravningsplatser. För Svenska kyrkans finansieringendel sker ge-

församlingsskatten och den s.k. dissenterskatten, och för kommu-nom
del kommunalskatten. Stiftssamfálligheterna täcker sinanernas genom

kostnader för begravningsverksamheten i första hand ut-genom egen
taxering.

Församlingsskatt betalas dem tillhör Svenska kyrkan. Deav som
inte tillhör Svenska kyrkan betalar för närvarande dissenterskattsom

25 församlingsskatten.utgör Dissenterskatten motive-procentsom av
med de inteäven tillhör Svenska kyrkan skall bidra tillattras som

kostnaderna för begravningsverksamheten, dock har det förekommit
invändningar dissenterskattens konstruktion.mot
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De enskilda begravningsplatserna omfattas inte den offentliga fi-av
nansieringen. Den önskar bli begravd sådanpå begravnings-som en
plats har emellertid alltid såväl möjlighet till gravplatsrättsom en
på allmän begravningsplats och kan på så få delsätt den offent-en av
liga finansieringen. I Stockholm får de katolska och judiska begrav-
ningsplatsema visst ekonomiskt stöd från kommunen, vilket be-ytterst
kostas kommunalskatten. Det förekommer på sina hållävenav att

inom Svenska kyrkan lämnar bidrag till judiska begrav-pastoraten
ningsplatser.

3.4.2 Finansiering avgiftergenom

Begravningsverksamheten finansieras i viss utsträckningäven via
avgifter debiteras dödsboet. Omfattningen avgiftsfmansiering,som av
i förhållande till skattefinansiering, varierar från huvudman till huvud-

Som exempel tjänster inompå begravningsverksamhetenman. som
kan avgiftsbelagda kan gravrättsupplåtelse,nämnas gravöppningvara
och kremering.

3.5 Clearing

Flertalet inom Svenska kyrkan tillämpar sedan längepastorat ett
frivilligt clearingsystem dels tjänster inom begravningsverk-som avser
samheten, dels tjänster inom det vidare området begravningsväsendet.
Huvudprincipen i begravningsceremoniär och gravsätt-systemet att
ning kan äga på där den dödeän folkbokförd,ort utanrum annan var

kostnad för dödsboet. kostnaderDe i gravsättnings-extra uppstårsom
kompenseras folkbokföringspastoratet. Clearingsystemetpastoratet av

omfattar endast allmänna begravningsplatser. Anslutningen till clea-
ringsystemet omfattandeär allaäven inte deltar. augustiIpastoratom
1996 drygt 90 landets alla församlingar anslutna tillprocentvar av sys-

Av de båda kommunala huvudmännen har kommuntemet. Tranås an-
slutit sig till clearingen, medan Stockholms kommun inte gjort det.

De deltar i clearingsystemet kan välja mellan rikstäckandesom
clearing, clearing inom stiftet, kontraktet eller kommunen. I stor ut-
sträckning har de anslutit sig valt delta i den rikstäckandeattsom
clearingen. De ansluter sig kan också välja mellan clearingsom av-
seende samtliga kostnader, dvs. kostnad för officiant,även kyrkomusi-
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kostnad bortfaller. Deteller clearing där någonliknande,ker och en
inomkremering vid begravningexempelvis inte bekostarpastorat som

begravning inomheller vidgivetvis intedetdet gör ettpastoratetegna
annat pastorat.

förtillrekommendationerutarbetat årligenPastoratsförbundet taxor
till clearing-anslutit sigclearingsystemet. Deolika tjänsterna ide som

bundna dessainteär taxor.systemet av

huvudmännenService till3.6

får Pastorats-Svenska kyrkanterritoriella inomDe pastoraten genom
inom be-rådgivningservice ochKyrkogårdsförbundetförbundet samt

gravningsverksamhetsområdet.
arbetsgivarorganisation, ochPastoratsförbundet, även är ensom

frivilligt med-föreningar medideellaKyrkogárdsförbundet bådaär
försam-kyrkansSvenskaPastoratsförbundets medlemmarlemskap. är

Kyrkogårdsförbundet,övriga samfálligheter.lingar, ochpastorat vars
krematorieförvaltande myndig-kyrkogárds- ochfrämstmedlemmar är

medlemmarserviceorganisation förbransch- och ävenheter, är ut-en
trossamfund.andraför kommuner ochSvenska kyrkan,anför t.ex.
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4 Vad begravningsverksamhetär

Vi föreslår att
till begreppet begravningsverksamhet hänförs de åtgärder och-
tjänster har direkt samband med huvudmannaskapet för desom
allmänna begravningsplatserna så de i tidigareangettssom
betänkanden begravningsverksarnheten och kommit tillom
uttryck i praxis.

4. 1 Inledning

I kommitténs uppdrag ligger bl.a. ställning till frågorna be-att ta om
gravningsverksamhetens framtida finansiering de praktiska, eko-samt
nomiska och rättsliga konsekvenserna ordningen för huvudman-av
naskapet för verksamheten. Det är på grund härav angeläget utredaatt
vilka tjänster bör omfattas finansiering baseradsom av en gemensam
på den enskildes inkomst dra gräns de tjänster inomsamt gentemoten
begravningsväsendet inte har direkt anknytning till verksamhetensom
vid begravningsplatserna. Den närmare innebörden begreppet be-av
gravningsverksamhet blir därvid betydelse.av

4.2 Begreppets tillkomst SOU 1978:3-

februariI 1975 inleddes överläggningar mellan företrädare för staten
och Svenska kyrkan det framtida förhållandet mellan ochom staten
kyrkan. Deltagarna enades bedriva arbetet i fyra arbetsutskottattom
vilka skulle behandla olika ämnesområden. Ett utskotten, begrav-av
ningsutskottet, skulle arbeta med frågan huvudmannaskapet för deom
allmänna begravningsplatserna.

Begravningsutskottet redovisade resultatet sitt arbete i betän-av
kandet Stat-Kyrka SOU 1978:3. Utskottet hade i sitt arbete funnit det
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därförsiguppehöllochterminologinifasthetvissskapanödvändigt att
begravningsverksamhet.vid begreppetbl.a.betänkandeti

taladesdebattenallmännai dendetkonstaterade omUtskottet att
innefattadebegreppbegravningsväsendet. Dettaförhuvudmannaskapet

harföreteelserskildademeningenligt utskottetsemellertid mest som
Hit hörkropp.avlidnesdenomhändertagandet t.ex.samband med av

gravsätt-religiöseller ickereligiösbegravningsakt artsåväl somav
bårhusväsendeÄven ochbegravningsentreprenörverksamhetning.

till be-hänfördesbegravningsplatserenskildapåverksamhetensamt
begravningsväsende.greppet

begravningsväsendebegreppetutskottetbakgrund ansågdennaMot
hu-benämning påanvändaskunnaförvidsträcktalltför att somvara

infördeUtskottetbegravningsplatser.allmännaförvudmannaskapet
benäm-sammanfattandebegravningsverksamhetdärför begreppet som

huvudman-medsambanddirekthadeåtgärderde olikaning på som
härmedUttrycketbegravningsplatser.för allmännanaskapet enges
kanvilketbegravningsväsende,innebörd begreppet ansesänsnävare
omhän-medsambandharföreteelserskildaomfatta många som

döde.dendertagandet av
begravningsverk-begreppetutskottetutveckladebetänkandesittI

hållaskyldighetdetinnefattade attutskottetEnligtsamhet närmare. en
veder-gravplatserantalerforderligtmedbegravningsplatsallmän av

törfattningsbestämmelserÄven enligti övrigtåliggandentagen typ.
sådanaexempel påSombegravningsverksamheten.tillhöraansågs

ochordnatibegravningsplatsenhålla ettbl.a.nämndesskyldigheter att
gravbok.föraochgravkartaupprättaskickvärdigt attsamt

utskottetsenligthördeangelägenheternaobligatoriska me-Till de
fickförfattningiregleradesinteuppgifter somning menäven ensom
kun-skullehuvudmannennödvändiga föroundgängligen attsomanses

sådanaexempel påUtskottetskyldigheter.sinafullgöra somangavna
inventarierochbyggnaderunderhållaochanskaffauppgifter somatt

begravningsplatsen.verksamheten pånödvändiga förär
frivilligthuvudmanpekade dessutom påBegravningsutskottet att en

begravningsverk-iingåfickvilkauppgiftersig olikakunde åta anses
kompetensreglerdebestämdesuppgifternafrivilligasamheten. De av

berett när-intedockUtskottet atthuvudmannen.gällde för varsom
sig.sträcktekompetensenhur långtin pågåmare

kundeintebegravningsaktensjälvavidarekonstateradeUtskottet att
kyrkansSvenskaJordfástning ibegravningsverksamheten.tillräknas

dockpekadeangelägenhet. Maninomkyrkligordning ansågs utgöra en
deförhuvudmannaskapetföreslogsvilka övertakommunerna,på att
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allmänna begravningsplatsema, hade räkna med det skulle fin-att att
praktiska möjligheter före gravsättning anordna aktattnas en av re-

ligiös eller icke religiös natur.
Utskottet erinrade huvudmannensäven förvaltningsuppgifterattom

brukade indelas i faktisk förvaltning och rättslig förvaltning. Till den
faktiska förvaltningen hänfördes de åtgärder administrativ och prak-av
tisk krävdes för verksamheten hade direktoch sambandnatur som
med denna. faktiskaDen förvaltningen omfattade således vård be-av
gravningsplatsen med tillhörande särskilda byggnader och anlägg-
ningar all den verksamhet rörde de enskilda gravplatserna.samt som
Till den faktiska förvaltningen hänfördes för deäven ansvaret perso-
nalresurser behövdes för verksamheten, anskaffande och under-som
håll inventarier och förbrukningsmateriel, ombesörjande trans-av av

inom begravningsplats, bisättning, kremering och gravsättning.porter
rättsligaDen förvaltningen omfattade enligt utskottet huvudsakligen

myndighetsutövning enligt gravrättslagen och begravningskungörelsen,
dvs. sådana beslut enskilda hade samband medgentemot som grav-
rättsupplåtelser.

börjanI 1978år deltagarna i stat-kyrka-överläggningarnaav avgav
sina betänkanden Stat-kyrka, ändrade relationer mellan ochstaten
Svenska kyrkan, varefter dessa remissbehandlades. Remissvaren redo-
visades i SOU 1978:76. kan iDet detta sammanhang konstateras att
begreppet begravningsverksamhet, det beskrivits i betänkandet,som

ifrågasattes remissinstanserna.av

Övriga4.3 utredningar

4.3.1 Utredningen begravningsverksamhetenom -
1981:36SOU

I augusti 1979 tillsatte regeringen utredning med uppgift göraatten
kompletterande undersökning för och organisationenansvareten av av

begravningsverksamheten utforma alternativa förslag till lösningsamt
frågan.på
Utredningen lämnade i juni 1981 sitt betänkande, Begravningsverk-

samheten SOU 1981:36. betänkandetI uppehöll sig bl.a. vid be-man
begravningsverksamhet och använde härvid definitiongreppet samma

begreppet i betänkandet Stat-kyrka SOU 1978:3. Med be-av som
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direkthadeolika åtgärdersåledes degravningsverksamhet avsågs som
begravningsplatser.för allmännahuvudmannaskapetmedsamband

begravnings-för4.3.2 översynArbetsgruppen av
1987:16SOUlagstiftningen -

medarbetsgruppCivildepartementetinom1983 tillsattesjuniI upp-en
1957:585, gravrätts-jordfástningslagengift översyngöraatt aven

anslu-1963:540begravningskungörelsen1963:537 och samtlagen
författningar.tande

SOUBegravningslagbetänkande,i sittuttaladeArbetsgruppen
verk-begravningsverksamhet avsågmed begreppetden1987:16, att

gravrättsla-ibestämmelsernagrund isinhuvudsak hadeisamhet som
verksamhetdenidvs.begravningskungörelsen,och stort sett somgen

kremering,förvaltningderasochbegravningsplatserna samtgällde
begravningsverksamhetenTilloch upplåtelse gravrätt.gravsättning av
begravningsceremonier.andrajordfástning ochinteräknades däremot

verksam-begravningsentreprenörernasbårhusväsendet ochhellerInte
dit.hänfördeshet

Begravningskostnadsutredningen4.3.3 -
1990:82SOU

till syftehadebl.a.Begravningskostnadsutredningen, att ensom
med begrav-i sambandförekommerde kostnaderbildsamlad somav

betalarbegravningarkostarbetänkande Vadgjorde i sittning, vem-
vi-detbegravningsverksamhet ochmellanåtskillnad1990:82SOU

huvud-hänfördes iförraTill detbegravningsväsende.dare begreppet
delardegravsättningochkremering samtupplåtelse gravrätt,sak av

samband medhade direktbegravningsplatsenförvaltningen somavav
enskildaskötseln defortlöpandedenansågstjänster. Däremotdessa av

begravningsverksamheten.iinte ingågravarna
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4.3.4 ERK-utredningen SOU 1992:9-

ERK-utredningen anslöt sig i sitt betänkande, Ekonomi och irätt
kyrkan, SOU 1992:9 till nämnda utredningars uppfattningovan om
begreppet begravningsverksamhet.

4.3.5 Kyrkoberedningen SOU 1994:42-

Även Kyrkoberedningen behandlade i sitt betänkande begreppet begrav-
ningsverksamhet och pekade på vikten detta.avgränsa Kyrkobe-attav
redningen konstaterade hållandet begravningsplats och kremato-att av
rium, öppnandet och igenfyllandet upplåtelse lokal församtav grav av
begravningsakten torde delutgöra begravningsverksamhetenen av
medan sådana tjänster svepning, anskaffandet kista,som av annon-
sering, begravningsakt, minnesstund och utsmyckning gravplatsenav
inte kunde ingå i begravningsverksamheten.anses

Överväganden4.4

Begreppet begravningsverksamhet har praktisk betydelse. Alla in-stor
huvudmannens förvaltningsområde folkbokförda har, kyr-om oavsett

kotillhörighet, till de tjänsterrätt hänförligaär till begravnings-som
verksamheten. Härigenom aktualiseras frågan vilka tjänsterom som
inryms i begreppet. Som framgår redovisningen har denav ovan an-
givna definitionen begreppet begravningsverksamhet godtagits all-av

Med begravningsverksamhetmänt. sålunda de olika åtgärder ochavses
tjänster har direkt samband med huvudmannaskapet för allmännasom
begravningsplatser. I detta sammanhang kan nämnas inom dagensatt

för begravningsclearing innefattar begreppetsystem begravningsverk-
samhet tjänsterna bisättning, upplåtelse kapell, upplåtelseav av grav-

öppningrätt, kist- och kremering. Begreppet bisätt-samtav urngrav
ning har ofta kommit omfatta såväl sådana tjänsteratt bekostassom av
det enskilda dödsboet sådana föremålär för offentlig fi-som som
nansiering. Då det enligt uppdraget ankommit på kommittén klar-att

vadgöra följer huvudmannaskap för begravningsplatssom av samt ut-
arbeta lösning fmansieringsfråganpå och frågan begravnings-en om
clearing finns emellertid behov utveckla begreppet begravnings-attav
verksamhet ytterligare något.
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rättsligtochekonomisktadministrativt,harHuvudmannen an-ett
huvudsakivilketbegravningsverksamheten,uppgifterna inomförsvar

begravnings-ochbegravningslagenibestämmelsernagrund isinhar
obligatoriskaidelas inkanBegravningsverksarnhetenförordningen.

i sinkanuppgifternaobligatoriskauppgifter. turfakultativa Deoch
begravningsplatsallmänhållande samtanordnande ochidelas in av

förvaltning.rättsligfaktisk och
antaltillräckligtfinnsdetskall tillHuvudmannen ett grav-attse

slagförekommandeallmäntgravanläggningarandraochplatser av
vårdas på sättochutformningfår sådanbegravningsplatsen ettattsamt

hållsoch därigenombestämmelsergällandemedöverensstämmersom
harhuvudmannenkommerHärtillskick. attoch värdigtordnati attett

verksamheten.förförutsättningarnaekonomiskaför desvara
underhållochskötsel, driftförvaltningen bestårfaktiskaDen avav

Hu-allmännavårdinnefattasvari ytor.begravningsplatsen, även av
underhållochdriftföranskaffahar vidarevudmannen samtatt svara

verksamhetennödvändiga förinventarieroch ärbyggnaderde somav
Även for-stoft formottagandetjänsterbegravningsplatsen.på avsom

gravöppning,inklusivegravsättningkremering,visning,varing och
tillsynöppnadiordningställandeochåterfyllning samt grav-avgravav

medsambandigravrättsinnehavaremedkontakterochanordningar
exempel bygg-påSomförvaltningen.faktiskadenräknas tilldetta får

kanbegravningsverksamhetennödvändiga förkannader varasom
visningförvaring ochlokal förkrematorium, samtgravkapell,nämnas

medenlighetpersonal iforinklusiveekonomibyggnader utrymmen
i kyrko-bestämmelsernaGenomarbetsmiljölagen.framgårvad avsom

kyrkobyggna-upplåtaskyldighetenrespektivemöjlighetenhar attlagen
forgällerdenordningbegravningsceremoni i änförden somannan
be-önskardenkangrund häravPåbegränsats.kyrkanSvenska ensom

Svenskaförgällerordning dengravningsceremoni i än somannan
ändamål.dettaupplåts förkyrkanpåräknavidareintekyrkan attutan

begravnings-delhuvudmannendärför åliggabörDet att avensom
lokal lämparanvisa någontillhandahålla eller kunnaverksamheten som

Svenska kyr-ordningi änbegravningsceremoniforsig även annan
krävsadministrationdenerinrasSlutligen kan ävenkans. att somom

denna.delsjälvfalletbegravningsverksamheten ärför en av
myndighetsutövning i formförvaltningen bestårrättsligaDen avav

lik-begravningslagenföreskrivs iskyldigheterfullgörandet de somav
exempelvisbegravningslagenenligtåligganden attövriga upp-somsom

gravbrevutfärdaupplåtagravbok, gravrätt, samtföragravkartor,rätta
gravsättning.kremering ochtvistermedling iför omsvara
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fakultativaDe uppgifterna inom begravningsverksamheten består
tjänster i och för sig grund sinpå karaktär kan hänföras tillav som av

begravningsverksamheten likväl inte hör till de obligatoriskamen upp-
gifterna. Hit hör i dagsläget exempelvis skilda slag.transporter av
Kommittén bakgrund samhällets föratt motanser man, av ansvar en
väl fungerande begravningsverksamhet, bör låta kostnads-överväga att

för vissa ingå i de obligatoriska uppgifterna.ansvaret Tilltransporter
de obligatoriska uppgifterna bör, enligt kommitténs mening, hänföras
de stoftet eller askan, i sambandtransporter med kremering,t.ex.av

nödvändiga frånär det huvudmannen övertagit förattsom ansvaret
stoftet till dess gravsättning skett. Transporter för gravsättning iatt

förvaltningsområde bör däremot inte ingå, så vida de inteannat be-är
roende avtal mellan huvudmännen för tillhandahålla särskildaattav
gravplatser.

Utanför begravningsverksamheten faller sådant skötselåtagan-som
den, tillhandahållande planteringväxter, och utsmyckningav annan av-
seende den enskilda gravplatsen. Detta uppgifter huvudmannenär som

Äveninom för gällande kompetensregler frivilligt kan sig.åtaramen
sådana tjänster det omedelbara omhändertagandet den avlidne,som av
svepning, anskaffande kista och annonsering ochgravsten samtav
liknande åtgärder föreslås falla utanför begravningsverksamheten.
heller föreslås begravningsceremoni med därtill hörande officiant, mu-
siker, bärare eller minnesstund förtäringmed ingå i begrav-m.m.
ningsverksamheten. Den tillhör Svenska kyrkan kommer själv-som
fallet fortsättningsvisäven så önskas, erhålla kyrklig begrav-att, om
ning. Kostnaden för begravningsgudsjänst, vari ingår bl.a. ochpräst

kommerkyrkomusiker, dock i framtiden inte finansieras via be-att
gravningsavgiften den kyrkoavgift den tillhörutan genom som som
Svenska kyrkan har betala.att

Vid bedömningen vilka åtgärder och tjänster hänföraär attav som
till begravningsverksamheten beaktasmåste seder och bruk föränd-att

Någon för all framtid gällande uppräkning därför inte möjligärras.
Nedanståendegöra. förteckningaratt dock exempel vadpåupptar

enligt kommittén, i dag hänföraär till begravningsverksam-attsom,
heten respektive inte kan hänföras dit.

Uppgifter föreslås begravningsverksamheteningå isom

Hälla tillräckligt antal gravplatser och andra gravanläggningar av-
allmänt förekommande slag.

3-17-0372
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begravningsplatsenvårda på sätt stämmerUtforma och ett som-
bestämmelser.gällandemedöverens

för verksamheten.förutsättningarnaför de ekonomiskaSvara-
vårdinklusiveunderhålla begravningsplatsendriva ochSköta, av-

allmänna ytor.
nödvän-inventarierbyggnader och ärAnskaffa och underhålla som-

begravningsplatsen.för verksamheten pådiga
bisättningsutrymme.för förvaring istoftTa emot-

lämparlokalanvisa formTillhandahålla eller kunna någon somav-
kyrkans.ordning Svenskabegravningsceremoni iför änsig annan

Kremering.-
iordningstäl-återfyllning ochgravöppning,Gravsättning inklusive-

lande öppnad grav.av
krematoriumtill och frånbegravningsplatsen,inomTransporter-

huvudmänmellan sär-för gravsättning beror avtalpåsamt omsom
skilda gravplatser.

begravningslagen, såsomåligganden enligtMyndighetsutövning och-
utfärdagravbok, upplåtagravkartor, föra gravrätt,upprättaatt grav-

kremering och gravsätt-medling i tvisterförbrev samt omsvara
mng.

gravrättsinnehavarekontakter medgravanordningar ochTillsyn av-
i samband med detta.

inom be-uppgifternaför fullgörakrävsadministrationDen attsom-
gravningsverksamheten.

gravanläggningar.kulturhistoriskt intressantaUnderhåll av-

begravnings-nödvändiga förbyggnader kanSom exempel på varasom
alternativtför gudstjänstlokalverksamheten kan nämnas annan cere-

ekonomibygg-för bisättningsärskild byggnadmoni, krematorium, samt
nader tör personal.inklusive utrymmen

begravningsverksamhetenföreslåsUppgifter inte ingå isom

Svepning.-
ochAnskaffande kista gravsten.av-

Annonsering.-
ofñciant,Begravningsceremoni med musiker, bärare m.m.-

förtäring.medMinnesstund-
denvidagravsättning i törvaltningsområde, såförTransport annat-

särskildaavtal mellan huvudmänneninte beroendeär grav-omav
platser.
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Skötselåtaganden.-
Tillhandahållande planteringväxter, och utsmyckningav annan av-

den enskilda gravplatsen.
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5 Vem huvudmanär

Vi föreslår
huvudmannen definieras den skyldigatt är anordnaattsom som-

och hålla allmänna begravningsplatser inom visst geografiskt
törvaltningsområde.avgränsat

I gällande begravningslag under rubriken "Huvudmarmaska-nu anges
pet" det åligger de territoriella inomatt Svenska kyrkan el-pastoraten
ler, för de fall regeringen beslutat,så kommun anordna och hål-atten

allmänna begravningsplatser.
Det enligt kommitténsär, mening, önskvärt begreppet huvud-att

mannaskap förtydligas ytterligare något. Huvudmannaskapet bör där-
för anordna och hålla allmänna begravningsplat-ett attses som ansvar

inom visst geografiskt avgränsat område.ett Detta innebär detser att
för varje område endast finns huvudman för begravningsverksam-en
heten. Att så falletär naturligtär bakgrund det totalamot av ansvar
denne huvudman har för verksamheten, jämte det vilketpå verk-sätt
samheten finansieras. Med huvudmannaskapet följer således en
skyldighet allmänpå begravningsplats bereda gravplatsatt alla dem

vid dödsfallet folkbokförda inom huvudmannens förvaltnings-som var
område. Huvudmannen har, sitt Övergripande även ettgenom ansvar,

för verksamheten bedrivs på sådantatt densätt kanansvar ett att
upplevas tillfredsställande alla, trosinriktning.som oavsettav

Där kommunen huvudmanär for begravningsverksamheten före-
kommer jämväl allmänna begravningsplatser innehas territori-som av
ella inom Svenska kyrkan. Det finnspastorat också på antalett orter
enskilda begravningsplatser anordnats andra trossamfund änsom av
Svenska kyrkan eller stiftelser. ingetI dessa fall innehavarenärav av
huvudman för begravningsverksamheten.
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6 Finansiering

Alla folkbokfördaär inom Sverige skall betala begravningsavgift.som
Den tillhör Svenska kyrkan skall enligt riksdagens beslut betalasom
sin begravningsavgift del den obligatoriska kyrkoavgiften.som en av

Vi föreslår att
alla folkbokfördaär inom Sverige och inte tillhör Svenskasom-
kyrkan skall betala begravningsavgift,
begravningsavgift skall betalas även den tillhör Svenskaav som-
kyrkan och folkbokfördär inom kommun huvudmanärsom som
för begravningsverksamheten,
begravningsavgift skall betalas denäven tillhör Svenskaav som-
kyrkan och medlemär icke-territorielli församling ochsom som
inte folkbokförd inomär kommun huvudman förär begrav-som
ningsverksamheten,
huvudmannen fastställer begravningsavgiften,-

visst basutbud tjänster obligatorisktett skall finansierasav genom-
begravningsavgiften och tillhandahållas dödsboet särskildutan
debitering,
nuvarande uppbördssystem bibehålls efter förändringarsmärre-
den avgift hänförligär till begravningsverksamheten skallsom-
redovisas särskilt skattsedelnpå för alla,
den huvudman för begravningsverksamheten,utan attsom, vara-
innehar eller flera allmänna begravningsplatser får rätten att,

kostnad för innehavaren, överlämnautan förvaltningen ellerav en
flera begravningsplatser till huvudmannen för begravnings-
verksamheten för det förvaltningsområde i vilket begravnings-
platsen belägen,är
kommun huvudman förär begravningsverksamhetensom ettger-
skäligt bidrag till driften allmän begravningsplats innehasav som

inom kommunen och förvaltningpastorat inte överläm-av vars
till kommunen.nats
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Inledning1

offentligt finan-varithuvudsakhittills iharBegravningsverksarnheten
be-allmännaomfattat definansieringen haroffentligasierad. Den
ochmellanrelationförändradVid statengravningsplatserna. en

kommeri frågan,principbeslutetenlighet medikyrkan,Svenska
kyrkansSvenskaupphöra.kyrkanSvenskatillskattskyldigheten att

obligatoriskfinansierasställetikommerverksamhet att genom en
delbetala sinförutsättskyrkanSvenskatillhörkyrkoavgift. De som

kyrkoav-förinombegravningsverksamhetenförkostnaderna ramenav
ekonomiskadedel övervägauppgift i dennaKommitténs ärgiften. att

ordning.sådanmedkan uppståfrågorpraktiskaoch ensom
intillfast denslagits nästharutredningartidigareRedan genom

begravningsverksamhet ärfungerandesjälvklara slutsatsen enatt en
allasjälvklarhetocksådåuppgift.samhällelig Det är attallmän en -

till kostna-bidrarefter förmågatrossamfundtilltillhörighetoavsett -
framuppdragfått iKommittén harverksamhet. att tadennaderna för

betala sinskallkyrkanSvenskatillhörintedeför hurett system som
skallSystemetbegravningsverksamheten.förkostnadernadel varaav

medförenligtpraktiskt hanterbartenkelt ochförankrat, samtlokalt
religionsfrihetssynpunkt.godtagbart frånochlikställighetsprincipen

Nuvarande ordning6.2

närvarandeför ärbegravningsverksamhetenfinansieringenHur av
avsnitt 3.4.ordnad framgår av
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3 Konsekvenser finansiering via kyrko-av

avgiften vid kyrkligt huvudmannaskap

överväganden6.3. 1

Allmänna praktiska konsekvenser

Den bärande principen i finansieringssystemet kostnadernaär föratt
begravningsverksamheten skall delas alla har beskattningsbarav som
inkomst.

Principbeslutet ändrade relationer mellan och Svenskaom staten
kyrkan förutsätter begravningsverksamheten föratt dem tillhörsom
Svenska kyrkan finansieras via den obligatoriska kyrkoavgiften. Detta
innebär, det faktiska beslutsutrymmetatt för något änannat organ
Svenska kyrkan där Svenska kyrkans huvudmän förär be-pastorat-
gravningsverksamheten bestämma storleken begravningsav-påatt-
giften, blir obefintligt. Motsvarande förhållande gäller givetvis där
kommunen huvudmanär för begravningsverksamheten. Om något an-

denän huvudmannat är för begravningsverksamheten skallorgan som
fastställa begravningsavgiften kommer detta kunna ske endastatt rent
formellt. Beslutet kommer inte kunna föregås någon egentligatt av
prövning.

Praktiska konsekvenser för den enskilde kyrkotillhörige

Några praktiska konsekvenser för dem tillhör Svenska kyrkansom
torde inte uppstå den ordningen. Kostnaden för be-genom nya
gravningsverksamheten kommer, precis i dag, delutgöraattsom en

vad den enskilde betalar till Svenska kyrkan. Det finns anledningav
kostnaden för självaatt begravningsgudstjänsten,anta att vilken inte

ingår i begravningsverksamheten, i framtiden kommer ingå iatt
kyrkoavgiften. På så sätt medför förslaget inte någon förändring för
den enskilde.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget de tillhör Svenska kyrkanatt skall bekosta sin delsom av
begravningsverksamheten via kyrkoavgiften innebär inte något avsteg
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ökadenågradärmed inte uppståtordedag.gäller i Detvadfrån som
ordning.hänforliga till dennakostnader

behandlashelhetförslagetkonsekvensernaekonomiskaDe somav
avsnitt 12.under

kyrko-viafinansieringKonsekvenser6.4 av

huvudmanna-kommunaltvidavgiften
skap

Överväganden6.4. 1

kommunernaborgerligadet dekommuner ärStockholms och TranåsI
förekom-Samtidigtbegravningsverksamheten.förhuvudmänärsom

begravningsplatserallmännabåda dessa kommuner äveni sommer
angelägetför. Det ärkyrkanSvenska attinomnågot pastorat ansvarar
underhålletochdriftensäkerställerfmansieringssystemeti det nyaman

i dessainnehasbegravningsplatserna pastoratende allmänna avsomav
allmännade ärbegravningsplatser måste,Dessa attkommuner. genom

dembaraoch inteför allabegravningsplatser, ett ansvaranses vara
kyrkan.Svenskatillhörsom

principbe-föregick1995/96:80 34proposition prop.denI soms.
be-allmännadeförvaltningenstat-kyrka-fråganslutet i att avanges,

bör kunnafor,huvudmanSvenska kyrkan ärgravningsplatser som
kyrkan,Svenskatillhörkyrkoavgiften för demfinansieras somgenom
dennafrånKommittén hari övrigt.fårmodeller prövasolikamedan

fmansieringsmöjligheter. Resone-alternativautgångspunkt övervägt
i fram-kommunerde borgerligapåtillämpligt ävenär sommanget

sinainombegravningsverksamhetenhuvudmän förtänkas blitiden kan
törvaltningsområden.

huvudmannaskapkommunaltBegravningsavgift vid

begravningsverksamhetenförorganiseratsamhälletdetPå sätt ansvaret
övergripandehuvudmanrespektivenaturligtdet ettär tar ansvaratt

helhetssynförvaltningsområde. Dennahela sittinomverksamhetenför
hu-bl.a. dettill uttryck på sättetkommabörhuvudmannaskapet attpå

samtligafrånuppbär densammaavgiftenbeslutarvudmannen samtom
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folkbokfördaär inom förvaltningsområdet.som Kostnaderna för
begravningsverksamheten i de kommuner huvudmänär försom
verksamheten bör således finansieras begravningsavgift.genom en
Denna begravningsavgift skall betalas alla dem folkbokfördaärav som
inom kommunen, samfundstillhörighet.oavsett

Emellertid kvarstår frågan hur de allmänna begravningsplatser som
i dessa kommunerpastoraten innehar skall finansieras. Det bör därför

i begravningslagen införas bestämmelse denen att utanom attsom,
huvudman ñr begravningsverksarnheten,vara innehar eller fleraen

allmänna begravningsplatser skall ha rätt kostnad för inne-att, utan
havaren, överlämna förvaltningen eller flera begravningsplatserav en
till huvudmannen. På detta fårsätt och därmed de ipastoraten, dessa

tillhör Svenskapastorat kyrkan, möjlighet slippasom att att ensamma
bära kostnaden ñr de allmäima begravningsplatserna inom pastoratet.
Samtidigt förstärks huvudmannaskapetpä övergripandesynen ettsom

för begravningsverksarnheten.ansvar
Det kan emellertid finnas olika skälpastorat detsom av anser vara

värdefullt ha kvar förvaltningenatt sina allmänna begravnings-av
platser, För sådana fall bör den kommunale huvudmannen pastora-ge

skäligt bidragtet tillett driften begravningsplatsen. Bidraget kanav
motiveras det sigrör allmännaatt begravningsplatser,av allaom som
har ett för,gemensamt dessa i viss män avlastarsamt attansvar de
kommunala begravningsplatserna.

6.5 Medlemskap i icke-territoriella försam-

lingar inom Svenska kyrkan

6.5.1 Nuvarande ordning

I Sverige finns följande icke-territoriella församlingar: Karlskrona
amiralitetsförsamling, Göteborgs tyska församling, Tyska Szta
Gertruds församling, Finska församlingen och Hovförsamlingen, de

sistnämnda i Stockholmstre kommun.
Den är medlem i icke-territoriell församlingsom betalar för-en

samlingsskatt till denna församling. Samtidigt följer begravnings-av
lagen alla folkbokförda inomatt kyrkligett samfällighetpastorat, en
eller borgerlig kommun har rätt till gravplats inom respektive
huvudmans förvaltningsområde. Det uppbär skatten och detorgan som
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falli dessaalltsåtillhandahålla gravplats ärskyldigtär att m.m.som
inte det samma.

bl.a.krävsamiralitetsförsamling atti KarlskronamedlemskapFör
finnsKarlskronaIkommun.inom Karlskronafolkbokfördärpersonen

amiralitetsför-bestårbegravningssamfällighet1950sedan år avsomen
Karls-församling.och AspöstadsförsarnlingKarlskronasamlingen,
deltarinteförsamlingaremellertid fleraomfattarkommunkrona som

förekommadärförkanbegravningssamfálligheten. Det att personeri
utanförvisstigravplatstillhar pastoratfolkbokförda och rätt ettär

avseende begrav-skattemedelmedan derasbegravningssamfálligheten,
begravningssamfálligheten.tillningsverksamheten går

samfällig-kyrkligaGöteborgsiingårförsamlingtyskaGöteborgs
i Göteborgsbelägnasamtligaingårsamfälligheten även pastorathet. I

församlingeni ärmedlemskapför attförutsättningEnkommun. man
Göte-fördetinnebärDettakommun.Göteborgs attfolkbokförd iär

samfálligheten,dvs.församlings del ärtyska somborgs organ,samma
avseende på be-prestationsskyldigt medochskattemedlen äruppbär

gravningsverksarnheten.
Stock-församlingen haroch FinskaförsamlingGertrudsS:taTyska
bådadessaiMedlemmarupptagningsområde.kommunholms som

begrav-betalaförslag,kommitténsmedkommer, attförsamlingar
bris-inte heller någonsåledesuppstårHärningsavgift till kommunen.

denavgiften ochuppbärdenmellanöverensstämmelsetande somsom
prestationsskyldig.är

KungligamedlemmarnautgörsmedlemmarHovförsarnlingens avav
Sta-KungligaochKungliga HovstaternavidtjänstgördeHuset, som

tidpunktenvidochvid dessa,tjänstgjorthardeberna somsamt som
make ochpension. Dessutom äruppbärupphörandeanställningensför

hemmavarande barnochmakeefterlevandehemmavarande barn samt
ellerHovstaternaKungligavidtjänstgjortellertjänstgörtill någon som

Hovförsamlingen.imedlemmarStabernaKungliga

Överväganden6.5.2

för-icke-territoriellaivissa fallidetkonstaterasalltsåkanDet att
skattemedel inteuppbärförekomma detsamlingar kan att somorgan
gravplatstillhandahållaskyldigtmed detidentiskt är m.m.attär som

begravningsverksam-finansieringenmedsamband översynenI avav
bestämmelseinförasdåbörDetförhållande ändras.bör dettaheten en
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församling,icke-territoriellimedleminnebär den äratt ensomsom
för begrav-huvudmaninom kommunfolkbokförd äroch inte är som

begravningsavgift till detbetalaningsverksamheten, skall pastorat
kommerbestämmelsefolkbokförd. Dennavilket haninom är att om-

församlingicke-territoriellmedlemmar ifatta endast dem är ensom
be-bestämmelsernaövriga gällerkyrkan. Föroch tillhör Svenska om

gravningsavgift automatiskt.

begravningsavgift förFastställande6.6 av

kyrkanSvenskainte tillhördem som

begravnings-skall fastställavilketfrågandet gällerNär somorganom
direktiven påSvenska kyrkan visarinte tillhördemavgiften för som

fastställaskunnaAvgiften antingenlösningar.alternativanågra anges
kostnadernadeti båda fallen eftereller kommunerna; attpastoratenav

Däremotsärredovisats hosbegravningsverksamhetenför pastoraten.
den kommunala budgeten.ikostnadenutesluts tasatt upp

inomtillämpligtNedanstående närär pastoratettresonemang
Vid kom-begravningsverksamheten.huvudman förkyrkanSvenska är

fast-givetvis kommunendet påhuvudmannaskap ankommermunalt att
inte till-alla och därmed dembegravningsavgiften för ävenställa som

kyrkan.Svenskahör

Överväganden6.6. 1

fastställer avgiftenkyrkaninom SvenskaPastoraten

begravnings-förekonomiskabär detHuvudmannen attansvaret
ocksåtillfredsställande Det ärfungerar sätt.verksamheten på ett

praktiskt skallverksamhetenhurhuvudmannen avgör rent varasom
naturligtdärförskall hålla.vilken standard den Detordnad och är att

efterkommun,ellerdennehuvudmannen, är pastoratettoavsett enom
alla,fastställer den avgiftkostnaderna,särredovisning oavsettsomav

det-begravningsverksamheten. Påtillsamfundstillhörighet, skall betala
lokaltverksamhetenfinansieringen ärsäkerställssätt attta av

tillhandahålla tjänsternaskyldigdenförankrad. Genom är attatt som
detrisk förinteavgiften löper vidare någonfastställerockså attman

ordningenkostnadermellan intäkter ochsådan skillnaduppstår atten



78 Finansiering SOU 1997:42

för huvudmannaskapet riskerar spel.sättas Det uppkommer inteatt ur
heller någon risk för konflikter mellan huvudmannen och det organ

skulle fastställa avgiften.som annars
Nackdelen med denna ordning de inteär även tillhöratt som

Svenska kyrkan blir beroende beslut. Tidigare utred-pastoratensav
ningar beträffande begravningsverksamheten har emellertid visat att
denna nackdel inte är någon avgörande betydelse. Redan det förhål-av
landet samhället anförtrott Svenska kyrkan huvudmannaskapet föratt
begravningsverksamheten medför den inte tillhör Svenskaatt som
kyrkan blir beroende beslut verksamheten. Begrav-pastoratensav om
ningsavgiftens storlek beror på verksamhetens utformning, huvud-som

bestämmer Det skulleöver. därför knappast göra någonmannen
skillnad för den enskilde något huvudmannenänannat rentom organ
formellt fastställde avgiften. Frågan inflytande/ insyn bör också kun-om

få sådan lösning det inte hindermöter någotatt att pastoratenna en
fastställer begravningsavgiften för sina respektive förvaltningsom-
råden.

Den borgerliga kommunen fastställer avgiften

I linje med vad anförts under avsnitt 6.3.1 skulle uppgiftsom ovan en
för den borgerliga kommunen fastställa begravningsavgiften endastatt
omfatta formellt fatta beslut den avgift redanatt rent pastoratenom
bestämt till beloppet. Om kommunen faktisk beslutanderättnågongavs
skulle denna, kommunen inte godtog beräknings-pastoratensom
underlag, gå över utforma begravningsverksam-rättut pastoratens att
heten. Detta skulle i förlängningen kunna leda till kommunerna iatt
praktiken blev de egentliga huvudmännen för verksamheten, medan

endast hade utföra arbetet inompastoraten de ekonomiskaatt ramar
kommunen fastställt. På så skullesätt det förhållandetäven deatt som
tillhör Svenska kyrkan betalar sin del begravningsverksamheten viaav
kyrkoavgiften spel.sättas En sådan utveckling skulle strida deur mot
beslut riksdagen fattat.

Därtill skall beaktas ordning där kommunen fastställeratt en
avgiften för vissa kommunmedlemmar tveksam från likställighets-är
synpunkt.

Mot bakgrund ovanstående föreslår kommitténav attresonemang
de huvudmänär för begravningsverksamhetenpastorat får tillsom
uppgift fastställa begravningsavgiften för dematt även inte tillhörsom
Svenska kyrkan.
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begravningsavgifteningår i6.7 Vad

överväganden6.7.1

begravningsverksamheten via begrav-finansieringskälen tillEtt avav
förtjänster huvudmannenningsavgift det standardutbudär att av som

erfordras förför och typisktbegravningsverksamheten settsvarar som
särskildavlidne skall tillhandahållas dödsboetgravsättning den utanav

kostnad för dödsboet,skall således,debitering. Huvudmannen utan
tillhandahålla

sambandbegravningsplats, igravplats eller motsvarande allmänpå-
gravsättning, under tid 25med år,en om

iordning-inklusive gravöppning, återfyllning ochgravsättning-
ställande öppnad grav,av

stoftetövertagit förfrån det huvudmannen ansvaretatttransporter-
förförtill dess gravsättning skett; dock med undantag transportatt

vidaförvaltningsområde,utanför huvudmarmens sågravsättning
tillhanda-förden inte beroende avtal mellan huvudmännenär attav

hålla särskilda gravplatser,
kremering,-

lokal för begrav-för förvaring och visning stoftetlokal samtav-
angränsande förvaltnings-ningsceremoni, belägna inom ellereget

område.

dödsboet de-tillhandahållasStorleken den gravplats skallpå utansom
förnyadaktuellt behov. Vidvid gravsättningenbitering skall motsvara

be-kan huvudmannenupplåtelse, samband med gravsättning,utan ny
sluta avgift skall utgå.att en

gravkapell ellerbegravningsceremoni kyrka,Med lokal för avses
kyrkans. Omceremoni Svenskalokal lämplig för i ordning änannan

försigsjälv har tillgång till lokal lämparhuvudmarmen inte somen
hanskallbegravningsceremoni i ordning Svenska kyrkansänannan

förvaltningsom-lokal inom eller närbelägetkunna anvisa sådan eget
begravningsavgiften. Det-Kostnad för anvisad lokal täcksråde. av

visning.för lokal för förvaring ochgällersamma
be-inomde allmänna åtgärdernaTill detta kommer att mera

via begravningsav-självfallet skall bekostasgravningsverksamheten
begravnings-hänförlig tillgiften och den del kyrkoavgiften ärsomav
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verksamheten. Som exempel sådanapå åtgärder kan drift ochnämnas
underhåll begravningsplats, byggnader och inventarier, fullgörandeav

åligganden enligt begravningslagen och andra lagar och förord-av
ningar den administration krävs för uppgifterna.fullgörasamt attsom

6.8 Redovisning kostnader beräk-samtav

ning begravningsavgiftav

6.8.1 Pastoratsförbundets utredning

Pastoratsförbundet har uppdragpå kommittén utarbetat förslagettav
till särredovisning kostnaderna för begravningsverksarnheten. Dettaav
i syfte möjliggöra framräknandet den begravningsavgift deatt av som
inte tillhör Svenska kyrkan skall betala. Pastoratsförbundets utredning
bifogas betänkandet bilaga. Nedan redogörs i för huvud-korthetsom
dragen i förslaget.

Pastoratens redovisning består dels redovisning, delsexternav en
intern sådan. Den redovisningen visar den totalaexternaav en sam-

manställda ekonomiska utvecklingen och ställningen. redovis-Denna
ning regleras i dag kyrkolagens bestämmelser års-attgenom om
redovisningen skall med iakttagande god redovisningssed.upprättas av
Kyrkolagen ställer också krav ipå kyrkofullmäktige eller,att
förekommande fall, kyrkostämman meddelar föreskrifternärmare om
redovisningen.

intern redovisningMed driftbudgetens indelning påt.ex.avses
olika verksamhetsgrenar, intern kostnadsfördelning mellan olika verk-
samheter och beräkning kapitalkostnaderna. redovisningFör dennaav
saknas motsvarande tvingande regler redo-finns för den externasom
visningen. Pastoratsförbundet har rekommendatio-emellertid utfärdat

för pastoraten.ner
Pastoratsförbundets förslag från följ grundförutsättningar:utgår ande
Fastighetsförvaltningenoch begravningsverksamheten redovisas var-
för sig. Driftkostnader för byggnader anknytning tillmed be-
gravningsverksamheten redovisas verksamhet.under denna Perso-
nalkostnader för anställda tjänster delas mellan begravnings-vars
verksamheten och andra verksamhetsgrenar fördelas mellan
verksamheterna rättvistpå sätt.ett
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"generellt" förFörsäkringspremier redovisas under rubriken att-
med den delbegravningsverksarnhetensedan internt fördelas till

hänför sig dit.som
församlingsverksamheten redovisasanknytning tillKostnader med-

"församlingsverksamhet". gällerhuvudverksamheten Dettaunder
församlingskyrkoråd. För-förtroendevalda iockså arvoden till

information begrav-kan innehållasamlingsbladet, även omsom
administration".redovisas under "gemensamningsverksamheten,

internredovisas intäkttjänster till andra förvaltningarInterna som-
den andra för-begravningsverksamheten och kostnad förför

begrav-förhållande kan också gälla,valtningen. Motsatt t.ex. om
förvaltnings tjänster. Intern-ningsverksamheten i anspråktar annan

priset baseras självkostnad.på

admi-kostnaderna för denVid valet metod fördelaatt gemensammaav
åtföljande exakthetdetaljering mednistrationen har hög grad av-en av
konstateras högenkel beräkningsmetod. Detvägts attgentemot enen

administrativ belastning.exakthet allmänt medför höggrad rentav en
de intemed kommitténs direktiv, ordningen för hurI enlighet att som

kostnaderna för begrav-tillhör Svenska kyrkan ska betala sin del av
praktiskt hanterbar, harningsverksamheten skall enkel ochvara

enkel fördelningsmetod för dessaPastoratsförbundet valt föreslåatt en
samband mel-Utgångspunkten det föreliggerkostnader. är näraettatt

kostnaden för denrespektive verksamhetsgrens andel ilan gemensam-
de totala direkta verksam-administrationen och dess andel avma

begravningsverksamhetens andelhetskostnaderna. Förslaget innebär att
ochenligt driftbudgeten beräknasde bruttokostnaderna attexternaav

huvudverksamhetenmotsvarande andel den totala nettokostnaden påav
till begravningsverksamheten."gemensam administration" fördelas

lagstadgade och avtalsenligapersonalomkostnader omfattarPosten
spension.sociala avgifter kalkylerad kompletteringspension avtalsamt

periodiserade investeringsutgifterBegravningsverksamheten påförs
kapitalkostnader, för sitt utnyttjande investeringarna. Dei form avav

dels avskrivningar, delsinterndebiterade kapitalkostnaderna består av
intern ränta.av

totala nettokost-Begravningsavgiften räknas fram denpå så sätt att
begravningsverksamheten divideras med det totala skatte-naden för

tillhör och demunderlaget, dvs. skatteunderlaget för både dem som
inte tillhör Svenska kyrkan. Resultatet räkneoperationen blirsom av

begravningsavgiftens storlek skattekrona.per
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Överväganden8.2

Kommittén delar Pastoratsförbundets uppfattning vilka uppgifterom
skall ingå i begravningsverksamheten och hur kostnaderna försom

dessa bör redovisas.

6.9 Uppbörd

6.9.1 Hur uppbörden fungerar i dag

Enligt gällande kyrkolag skall kyrkorådet, så budgetensnartnu
fastställts, underrätta den kommun där församlingen eller den kyrkliga
samfälligheten belägen denär skattesats bestämts för detom som
följ ande Omåret. budgeten inte fastställts före oktober månads utgång,
skall kyrkorådet underrätta kommunen rådets förslag tillgenast om
skattesats. Har budgeten inte fastställts före november månads utgång
skall kommunen underrättas skattesatsen så den bestämts.snartom

Budgeten fastställs kyrkofullmäktige, eller i förekommande fallav
kyrkostämman, före november månads utgång. Innan budgetförslaget

skall kyrkorådetgörs samråda med kommunstyrelsen. Om bud-upp
grundpå särskilda förhållanden inte kan fastställas föregeten av

november månads fullmäktigeutgång skall eller ändå fast-stämman
ställa skattesatsen inom tid. Budgetendenna skall därefter fastställas
före december månads Fullmäktigeutgång. eller får då fast-stämman
ställa skattesats den bestämts tidigare, detän finnsen annan som om
särskilda skäl för det.

Det åligger sedan kommunstyrelsen skatteförvalt-underrättaatt
ningen den skattesats respektive församling inom kommunenom
fastställt. För de territoriella församlingarna kyrkligaoch samfällighe-

i Stockholms kommun gäller dock dessa själva skall under-terna att
skatteförvaltningen.rätta

Under beskattningsåret betalar skatteförvaltningen förskottsvis,
enligt vissa bestämda regler, de belopp församlingarna och de kyrk-ut
liga samfälligheterna slutligen kan beräknas berättigade till.vara
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6.9.2 1980:343Skatteregisterlagen

innehåller folkbok-centrala skatteregistret bl.a. uppgiftDet om
föringsförhållandena fysiska folkbokförda inomför ärpersoner som
Sverige. folkbokföringsförhållandena vilkenMed i detta fall iavses
territoriell församling folkbokföring skett. Registret innehåller även
uppgift eventuell tillhörighet till Svenska Riksskatteverketkyrkan.om
förfogar registret. Skatteförvaltningen respektive förfogari länöver

vissa de registeruppgifter hänför till däriblandsig länet,över av som
folkbokföringsförhållandena.uppgift om

Svenska kyrkans centralstyrelse enligt tilllag skyldigär att,
skatteförvaltningen, lämna de uppgifter kyrkotillhörighet somom
behövs debitering och uppbörd församlingsskatt.för av

Överväganden6.9.3

begravningsavgiftenUppbörd av

Begravningsverksamheten redan konstaterats, samhälleligär, som en
därför framtidenuppgift. Det bör ankomma samhället ipå ävenatt

verk-för uppbörden de medel hänförliga till dennaärsvara av som
förutsättning för lokalt förankrad finansieringsamhet. En aven

begravningsverksamheten skatteförvaltningen kännedomharär, att om
församling individ folkbokförd, avgifts-i vilken varje vilkenär samt
fastställts för respektive församling.sats som

Uppgift i vilken församling folkbokförd därförbörärom en person
i framtiden finnas i centrala skatteregistret. således inteböräven Det

ankomma Svenska kyrkan föra register i varje för-på demöveratt
samling inte tillhör Svenska kyrkan.som

Församlingsindelningen kommer, erfarit,enligt vad kommittén att
bli inomkyrklig angelägenhet. Svenska kyrkan i lagbör därfören
åläggas skyldighet till Riksskatteverket meddela ändringardeatten av
församlingsgränserna kommer till stånd.som

Skatteförvaltningen behöver vidare tillgång till uppgift den av-om
giftssats bestämts för begravningsavgiften i församling.respektivesom
Den nuvarande ordningen bör därför finnas varjekvar på så sätt att

åläggs viss dag underrätta den borgerliga kommunenpastorat att senast
den begravningsavgiftssats fastställts för varje i pastoratetom som

ingående församling. Det ankommer sedan kommunen under-på att



84 Finansiering SOU 1997:42

skatteförvaltningen respektive församlings avgiftssats.rätta Påom
detta får skatteförvaltningensätt tillgång till uppgift om personnum-

territoriell församling begravningsavgiftssats för varjesamtmer, en-
skild. uppgifter kanDessa sedan uppgifter Svenskasamordnas med de
kyrkan lämnar vilka tillhör denna och därigenom skall betalaom som
kyrkoavgift. skall betalaDe kyrkoavgift till territoriellsom en
församling inom Svenska kyrkan, inte belägen inom kommunärsom
där huvudmarmaskapet för begravningsverksamheten handhas kom-av

sedan bort från dem skall betala begravningsavgift.tasmunen, som
då förDetta motsvarande belopp deras del skall ingå i kyrkoavgiften.

Skatteförvaltningen sköter därefter uppbörden i vanlig ordning samt
betalar medlen förskottsvis till respektiveut pastorat.

Den kommun huvudman för begravningsverksamhetenärsom
underrättar skatteförvaltningen begravningsavgiftssatsen i sambandom
med underrättelsen kommunalskattesatsen.om

förInkomstunderlag begravningsavgiften

Kommittén har erfarit Riksskatteverkets utredning formerna föratt om
kyrkoavgift föreslå den kommunalt beskattningsbaraatt attavser
inkomsten skall underlag för beräkningen kyrkoavgiften.utgöra av
Med hänsyn till det samband finns mellan begravningsavgiftnära som
och kyrkoavgift bör inkomstunderlaget vid beräkningen detsam-vara

detta den statligt eller den kommunalt beskatt-äroavsettma, om
ningsbara inkomsten. bakgrund finansieringenMot be-attav av
gravningsverksamheten i framtiden skall lokalt förankradäven vara
finner kommittén emellertid det naturligt inkomstunderlagetäratt om

den kommunalt beskattningsbarautgörs inkomsten.av

Särredovisning skattsedeln

angelägetDet det den skattsedel framgårär även enskildesatt attav
avgiften till begravningsverksamheten tilllika för alla i förhållandeär
inkomsten och tillhör Svenska kyrkan eller inte. Påoavsett om man
skattsedeln för dem tillhör Svenska kyrkan bör därförsom anges
"kyrkoavgift antal skattekrona, avgift till begrav-ören per varav
ningsverksamheten antal skattekrona". dem inteören Förper som
tillhör Svenska kyrkan på motsvarande "begravningsavgiftsättanges
antal skattekrona". Den enskilde kan därigenom,ören på ettper
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begravningsverksamheten,avgiften tillförvissa sigenkelt sätt, attom
tillförhållandeilikaärinombor storpastorat,för dem sammasom

trossamfund.tilltillhörighetinkomsten oavsett

kostnaderochintäkterUtjämning6.10 av

förslagRegeringens6.10.1

"Utjämningbetänkandesittkonstaterade iänmingsutredningenKyrkoutj
1441995:SOUkyrkan"Svenska attinomkostnaderochintäkterav

kyrkogårdsförvaltningenförkostnadernakaraktärenochstorleken av
läm-kansikt intelöses påhur denkostnadensådana oavsettär att --

redovisatsundersökningarEnligtutjänmingen.utanför avsomnas
kyrkogårdsför-fördriftskostnadernaKyrkoutjämningsutredningen är

förredovisningensamladei denenskildavaltning den största posten
be-framkom ävennivå. Detlokal attpåsamtliga kyrkokommuner

nuvaranderelaterade tillalltidinte är pastoratensgravningsplatserna
förekommadetkanavfolkningsbygder attbehov. Iinvånarantal och

frånoch långtbekostafårinvånareantalförhållandevis litet storaett
gångnafördimensioneratsbegravningsplatser,belägnavarandra som

påverkasvårakostnader annatstrukturella ärSådana attbehov.tiders
Även användslängreintebegravningsplatsförsikt.långpåän somen

år.under mångaunderhållsskyldighetkvarstår en
kyrkanSvenskainomföreslogKyrkoutjämningsutredningen att man
detpåprincip byggeriinkomstutjämningbibehållaskulle en-somen
riket.förgenomsnittetmedjämförtskattekraftskilda pastoratets

skatteunderlag,tillskottskattekraftmed lägre uppettPastorat avges
be-enskiltvarjeavgiften för pastoratellernivå. Bidragetvisstill en
in-skattekraftöverskottetrespektiveunder- perräknas att avgenom

antalet invånare.medmultiplicerasmedeltalet,medjämförtvånare,
medmultiplicerasframfåttdetta sättpåskatteunderlaget enmansom

Re-bestämt.kompensationsgradoch denutdebiteringfastställd man
självjuste-blirSystemeti kronor.avgiftenellerbidragetblirsultatet

beräkningarAllaskattekraften.utvecklingenföljeroch somrande av
kyrkotill-deförskattekraftensig påskattekraft baserarsig påbaserar

höriga.
Kyrkoutjäm-föreslogbegravningsverksamhetenavseende påMed
begravnings-invånarefärreharningsutredningen pastorat peratt som

medfinansierasbidragerhållaskalllandetmedeltalet i ettplats än som
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avgift för de har fler invånarepastorat begravningsplatsen änsom per
medeltalet. Bidragen och avgifterna justeras för varje begravningsplats
med hänsyn till dess storlek, den ligger invid kyrka och detom en om
finns krematorium på den. Beloppenett beräknas med hjälp denav
genomsnittliga kostnaden för kyrkogårdsförvaltning tillhörig iper
landet. Utjämningskomponenten avseende begravningsplatserna kan

självfinansieradgöras och lyftas så skulleut systemetur om anses
lämpligt. Systemet omfattar de allmänna begravningsplatserna i de

huvudmänär för begravningsverksamheten.pastorat som
Regeringen lade inför riksdagen fram förslag prop. 1996/97:35
utjämning avseende kostnaderna för begravningsverksamhetenom i

enlighet med Kyrkoutjänmingsutredningens förslag. I samband härmed
anförde regeringen de kostnader förslagetatt utjämna ärattsom avser

mindre del kostnaderna för begravningsplatserna, ochen i hu-av
vudsak de kostnader den löpande skötseln, utjäm-som avser samt att
ningen skall även sådana begravningsplatser däravse gravsätt-nya
ningar inte sker.

Riksdagen har den 27 november 1996 antagit förslaget iträttsom
kraft den 1 januari 1997.

överväganden6.10.2

Den del utjämningssystemet berör begravningsverksamhetenav som
består i huvudsak faktorn antal invånare i ställt iav ett pastorat
relation till antalet begravningsplatser i Faktorn själv-ärpastoratet.
fmansierad i så måtto de avgifter debiteras för dettaatt ändamålsom
skall balansera beviljade bidrag. Avgift och bidragmot knyter däremot
inte till har hög eller låg kyrkotillhörighet.pastoratetan Dettaom
innebär andelen kyrkotillhöriga påverkaratt avgiften/bidraget föräven
begravningsverksamheten, denna verksamhet intetrots inom-att är
kyrklig omfattar alla i landet folkbokförda.utan

Härtill kommer det nuvarande utjämningssystemetatt inte omfattar
alla allmänna begravningsplatser. Eftersom utjämningssystemet är
inomkyrkligt deltar varken Stockholms eller Tranås kommuner. De

huvudmän,pastorat inneharutan eller fleraatt allmännasom, vara en
begravningsplatser omfattas inte heller systemet.av

De faktorer för närvarande beaktas i utjämningssystemet tordesom
i och för sig litenså finansiell betydelse de kan förbises.vara av att
Det nuvarande utjämningssystemet är emellertid redan i dagsläget
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till be-anknytningmedytterligare faktorerOmkomplicerat.tekniskt
svår-dettai blirförs ängravningsverksamheten systemet mer

rättvist.betraktaslängre kunnainteöverskådligt och kommer att som
ochintäkterutjämningnödvändigt medfall detdetFör avenanses

särskiltbegravningsverksamheten böravseendekostnader ut-ett
utjämningssysteminföras.verksamhet Dettaför dennajämningssystem

begrav-allmännaomfattar samtligadetkonstrueratsåbör attvara
andelen kyr-uppbyggt på såbör vidare sättningsplatser. Det attvara

utjämningavgiften/bidraget. Enpåverkarintekotillhöriga i pastoratett
begravnings-samhällelig angelägenhetsikte allmänpåtar somensom
faktorinomkyrkligberoendeintebörverksamheten somav envara

kyrkotillhöriga.andelen
Även ambitionsni-begravningsverksamhetensbakgrund attmot av

nivå finnslokalskall beslutas pådess kostnader,och därmedvå, an-
verksam-avseende dennautjämningbehovetledning ifrågasättaatt av

het.
bliintebegravningsverksamhetenkommitténs mening börEnligt

utjämningssys-inomkyrkliganuvarandeutjämning inomföremål för
tem.
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begravningsclearingObligatorisk7

föreslårVi att
vidden avlidneförvaltningsområde därför dethuvudmannen-
dekostnaderna förförfolkbokförd skalldödsfallet svaravar

till-dessabegravningsavgiften även närinomtjänster som ryms
huvudman,handahålls annanav

skalltillhandahåller tjänsternahuvudmanersättningen till den som-
varje fastställsför årrikstaxaenligtutgå av re-somgemensamen
bestämmer,regeringenmyndighetgeringen eller som

enskild be-gravsättningvid påersättning skall utgå m.m.samma-
innehas ochbegravningsplatsallmängravningsplats eller på som

begravningsverksam-förhuvudmanden inteförvaltas ärav som
heten.

ordningNuvarande7.1

Svenskainomflertal1970-talet tillämparmittenSedan pastoratettav
90drygtaugusti 1996Ifrivilligt clearingsystem.kyrkan pro-ett var

Även Tranåstill clearingen.församlingar anslutnalandetscent av
anslutit sig.harkommun

be-inarbetatblilopp kommitunderclearing har årensOrdet ettatt
förete-benämningkorrekt påinteegentligen någonutgörgrepp men

olikaavräkning mellan debygger inte någonSystemet påelsen. pasto-
medsambandibetalassker ochfaktureringar utraten, utan pengar

förrättningarna.
förhuvudmanneninnebärbegravningsclearingenfrivilligaDen att

vissa kostnaderförutfáster sigbegravningsverksamheten att somsvara
inomavlidneden gravsättsdödsboet,skulle ha debiterats närannars
för-i dethuvudmannenförvaltningsområde. Det ärhuvudmansannan

dödsfalletfolkbokförd vidavlidnedenvaltningsområde där somvar
Pastoratsförbundetför.huvudmannen skallkostnadervilkaavgör svara
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räknar varje framår olika för clearingen, huvudmännen ärtaxor men
inte bundna taxorna.av

Pastoratsförbundet har på uppdrag kommittén utarbetat ettav
förslag till obligatorisk clearing kan omfatta jämväl gravsätt-en som
ning enskildapå begravningsplatser. Utredningen bifogas betänkandet

bilaga. Nedan redogörs i korthet för huvuddragen i förslaget. Försom
redogörelse förnärmare detaljerna i dagens clearingsystem för-samt

slaget till framtida clearingsystem hänvisas till bilagan.

7.2 Pastoratsförbundets utredning

7.2.1 Tjänster föreslås ingå i clearingensom

De tjänster föreslås ingå i clearingen gravplats ochär gravöpp-som
ning, lokal för begravningsceremoni, kremering, transporter samt mot-
tagande och förvaring stoft.av

Enkelgravplats under tid 25 jämteår, gravöppning och åter-en av
fyllning gravplatsen föreslås ingå i clearingen. anhörigaFörav som
önskar gravplats med dubbel bredd eller storlek föreslås döds-annan
boet få för merkostnaden. Syftet med förslaget hushållaär attsvara
med gravmark. Det nämligen inteär ovanligt att extra gravar som re-

aldrig kommer till användning.serverats
Lokal för begravningsceremoni föreslås ingå i clearingen, även om

sådan inte kan oundgängligen nödvändig för gravsättningattanses
skall kunna ske. Om huvudmannen inte kan tillhandahålla lämplig lo-
kal ska hänvisning till lokal kunna ske. Kostnaden för dennaannan
föreslås inte ingå i clearingen.

Även kremering föreslås ingå i clearingen. heller denna tjänstInte
oundgängligenär nödvändig för gravsättning bör, bakgrundmotmen

kremering förekommer vid 60 samtliga döds-att änav procentmer av
fall, omfattas clearingen.av

I förslaget även förvaringmottagande, och visningattanges av
stoft till krematoriumnärmaste ingåbör i clearingen,samt transport
liksom förvaring och aska. Ansvaret för före-transport transporterav
slås dock uppkomma först stoftet överlämnatsnär till huvudmannen.
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7.2.2 Huvudmannens kostnadsansvar enligt Pastorats-
förbundets förslag

I Pastoratsförbundets utredning föreslås huvudmannen få hela kost-
nadsansvaret för de tjänster ingår i clearingen. Ansvaret omfattar,som
med undantag, samtliga folkbokförda inom ellerett pastoratetsom var
kommunen vid tidpunkten för dödsfallet. Clearingen begränsas till
tjänster utförs inom landet. Betalningen för de olika tjänsternasom
föreslås ske enligt taxa.

undantagDet föreslås gälla inom clearingen demsom avser som
enligt beslut socialnämnd placerats i särskild boendeform äldreförav
märmiskor. Förslaget innebär, det den avlidneatt pastorat som var
folkbokförd i före vistelsen i det särskilda boendet får kvardröjandeett
kostnadsansvar, under tid fem år. När denna tid gått övergåruten om

till den huvudman där den särskilda boendeformen belä-ansvaret är
gen.

Överväganden7.3

7.3.1 Vilka huvudmän omfattas Clearingenav

Enligt de direktiv kommittén fått skall finansieringen begravnings-av
verksamheten kunna inrymma obligatorisk och riksomfattande clea-en
ring. Denna clearing bör omfatta begravningäven judiska ochpå mus-
limska begravningsplatser.

Kommittén föreslår, bakgrund detta, huvudmannen, i detmot attav
förvaltningsområde inom vilket den avlidne vid dödsfallet folk-var
bokförd, åläggs för vissa kostnader vid gravsättningatt svara m.m.
inom huvudmans förvaltningsområde. Detta kostnadsansvar vi-annan
lar på så varjesätt på huvudman inom begravningsverksamheten. På
motsvarande gäller den tillhandahållersätt tjänsterna inomatt som
clearingsystemet inte får någon ersättning för dessa dödsboet.ta ut av

Den ersättning dettapå betalassätt till huvudman,utsom annan
skall utgå till denäven innehar enskild begravningsplats eller densom

huvudman, innehar och förvaltar allmän begrav-utan attsom, vara
ningsplats. Anledning begränsa clearingen till gravsättning vissapåatt
enskilda begravningsplatser, judiska eller muslimska, sak-t.ex.som
nas.

Clearingen föreslås endast tjänster utförs inom landet.avse som
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7.3.2 föreslås ingå i clearingenVilka tjänster

begravningsavgiften, tillhandahållstjänster inom förDe som, ramen
bördödsboet inom det eller den kommunen, ävenpastoratet egnaegna

Kommittén föreslår därför följandeomfattas clearingsystemet. attav
tjänster skall ingå i clearingsystemet:

gravplats motsvarande allmän begravningsplats, i sambandeller på-
tid 25med gravsättning, under år,en om

gravöppning, återfyllning och iordningstäl-gravsättning inklusive-
lande öppnad grav,av

tillhanda-inom förvaltningsområde vari tjänsternadettransporter-
under den tid huvud-hålls till och från krematoriumsamt transport

för stoftet,mannen ansvarar
kremering,-

förlokal för förvaring och visning stoftet lokal begrav-samtav-
ningsceremoni.

Storleken den skall tillhandahållas dödsboet de-på gravplats utansom
bitering skall behovet vid aktuell gravsättning.motsvara

gravsättning enskildFörslaget gäller i tillämpliga delar vid påäven
innehasbegravningsplats allmän begravningsplats pastoratsamt avsom

för begravningsverksamheten.inte huvudmanärsom
tillhandahållsKommitténs förslag innebär, tjänsteratt samma som

eller kommunen särskild de-dödsboet inom det pastoratet utanegna
huvudman inom för clearing-bitering, tillhandahålls hos annan ramen

stoftet till den huvudman därKostnaden försystemet. transport av
clearingtjänsterna får dödsboet själv för, vidatillhandahålls såsvara
den inte huvudmännen för tillhandahål-beroende avtal mellanär attav

särskilda gravplatser.
ersättning förväntasFör samtliga tjänster kan utgåutom transporter

enligt fastställts för varje enskild tjänst. Med utgångs-taxaen som
huvudmannen därmed påpunkt från volymmässiga uppskattningar kan

kostnader kanenkelt ungefärlig beräkning desätt göraett somen av
tänkas uppkomma.

annorlunda.ersättningen för sigMed förhåller dettransporter
schablonbeloppTaxan för kan antingen beräknas tilltransporter ett per

mil till avstånd.eller enhetsbeloppett transport, oavsettper
förvaltnings-huvudmansDe krävs inom respektivetransporter som

verksamheten.område beroende hur huvudmannen har inrättatär av
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krematoriumceremonilokal,förvaringslokal,kan såvälvissaPå orter
förvaltnings-ställe. andrafinnas Inombegravningsplats på sammasom

transportsträckor.avsevärda Detta sär-bli frågaområden kan det om
deti dag förekommermed kremering. Redandet aktuelltskilt ärom

belägetkrematoriumNorrland,särskilt i ärsina håll, närmastepå att
ökade miljökra-till dehuvudmannen. Med hänsynkanske 25 mil från

sträckornaskälrökgasrening, kan det finnasvad gäller anta attattven
delarnai de södraframtiden kommer ökakrematorierna i äventill att

vidmedför detlandetskiftande förhållandenalandet. överDe attav
be-huvudmannenförmiltaxa kan svårtanvändandet attvaraav en

med sig.föraclearingfallen kommervilka kostnaderräkna att
huvudmänsidan drabba dekan andraAnvändandet enhetstaxa åav en

krematoriet oskäligt hårt.tilllånga transportsträckorhar t.ex.som
enskilda fal-i detkan uppkommakostnader förDe transporter som

helhet,kostnadsperspektivdock, huvudmannenslet måste sett somur
kost-bakgrundsärskiltbetraktas marginella. Detta attmot avsom

huvud-femför mindrenaderna för clearingen än procent avsvarar
dessutombegravningsverksamheten. Detkostnader för ärmännens av

hosbehandlas likaavlidneanhöriga denvikt för den enskildes attstor
häravgrundmottagande huvudmannen. Påden överlämnande och
skallför vissakostnadenföreslår kommittén alltså även transporteratt

inom clearingsystemet.föremål för ersättning Debli transporter som
förvalt-den mottagande huvudmannensinomär transporternaavses
skertill och från krematoriumningsområde samt transporter un-som

stoftet.förder den tid huvudmannen ansvarar
respektivemellanvarierande avståndenMed hänsyn till de

dennakommitténkrematorium föreslårhuvudman och närmaste att
avståndsrelateradtjänst enligtersätts taxa.en

ochboendeformer service7.3.3 Särskilda för om-
för äldre människorvårdnad

Pastoratsförbundet, vilkenskrivelse från över-Kommittén har genom
fråganKu96/1718/Ky, uppmärksammats påregeringenlämnats av

service ochsärskilda boendeformerna fördevilken inverkan om-om
vissaimänniskor clearingkostnadernakan haför äldre påvårdnad

pastorat.
i Sverige finns det fleraflesta kommunerdeInom pastorat varsom

förekommerför begravningsverksamheten. Dethuvudmänför sig är
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kommuner inrättar särskilda boendeformer föratt service och om-
vårdnad för äldre människor i de belägna iärett pastoratav som
kommunen. I detta kommer sedan människoräldre från helapastorat
kommunen bosätta sig i fall,många också bli folkbokförda.att samt,
Det torde i sådana fall mycket vanligt de anhöriga efterattvara
dödsfallet önskar den avlidne skall i sin tidigaregravsättas hemför-att
samling. I dagsläget innebär detta det där den särskildaatt pastorat
boendeformen belägen kanär åsamkas relativt kostnader förstora
clearingen. Kostnader inte tidigarenågra skattein-motsvarassom av
täkter. Om detta eller andra skäl, valt utanförståpastoratet, attav
clearingsystemet får dödsboet för kostnaderna. Det saknas försvara
närvarande laglig möjlighet för det tidigare hempastoratet utföraatt
tjänsterna betalning.utan

Kommittén har erfarit det finns för vilka de clearingbe-att pastorat
gravningar beror den särskildapå boendeformen mellan 50utgörsom
och 60 det totala antalet begravningar i Mer-procent pastoratet.av
kostnaden kan framför allt för mindre uppgå till betydandeett pastorat
belopp.

Hittills har de huvudmän fått särskild boendeform för äldresom en
människor placerad inom sitt förvaltningsområde kunnat frånavstå att
delta i clearingen. Vid obligatorisk clearing blir detta inte möjligt.en
Ett undvikasätt dessa huvudmän belastas med alltför högaatt att
clearingkostnader införa bestämmelse kvardröjandeattvore en om
kostnadsansvar. Denna bestämmelse kunde utformas huvudman-så att

för det förvaltningsområde den avlidne sist folkbokfördnen som var
inom, innan han eller hon flyttade till sådan särskild boendeform som

i 20 § socialtjänstlagen, blev skyldig under tid fem år,attavses en om
ersättning, tillhandahålla tjänsterde normalt inom be-utan som ryms

gravningsavgiften.
Kommittén har, under arbetets konstateragång kunnat kost-att

naderna i obligatoriskt clearingsystem kan bli börda förett tungen
många Det har emellertid framskymtatäven kvardrö-pastorat. att ett
jande kostnadsansvar, skisserats skulle kunna upphov tillsom ovan, ge

problem och frågeställningar. Kommittén har haft möjlighetnya att
ingående studera denna problematik. harFrågan emellertidmer stor

betydelse för många de kommer delta i clearingen.pastorat attav som
Enligt kommitténs mening bör frågan därför bli föremål för sär-en
skild utredning och löst när stat-kyrka-reformen träder i kraft denvara
1 januari 2000.
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7 3.4 Clearingtaxan.

Ersättningen för de tjänster ingår i clearingen bör enligtutgåsom en
i förväg fastställd, för hela landet Entaxa. taxagemensam, gemensam
medför den väsentliga fördelen det clearingkostnadema för-göratt
utsebara för huvudmännen. Den enskilde huvudmannen kan på ett
enkelt uppskattning sinasätt kostnader för clearingen,göra en av ge-

multiplicera den andel avlidnade normalt blirattnom av som
inom huvudmans förvaltningsområde med taxebelop-gravsatta arman

för de tjänster kan tänkas ikomma fråga.pen som
Den omständighet talar användandetmotsom gemensammaav

rikstaxor huvudmannen i vissa fall kan lida förlust,är alternativtatt
vinst, taxebeloppen. rimligtgöra Det det kommerär att attantagenom

finnas antal huvudmän, kostnader för olikade tjänsternaatt ett vars
inom clwringen respektive understiger emel-över- Detta måstetaxan.
lertid i relation till det,sättas enligt den utredning Pastorats-att
förbundet gjort, i normalfallet mindre fem huvudmän-är än procent av

kostnader för begravningsverksamheten påverkas clea-nens som av
ringen. Därtill kommer huvudmännen, fastställdade be-att genom
loppen, på enkelt kan räkna fram de clearingkostnader kansättett som
förväntas uppkomma. Dessa kostnader kan då få i den be-genomslag
gravningsavgift utdebiteras.som

bakgrundMot vad anförts finner kommittén clearinger-attav som
sättningen bör ske efter taxa.gemensam

7.3.5 Vem skall fastställa taxan

närvarandeFör utarbetat Pastoratsförbundet ivarje i detår taxorna
dag frivilliga clearingsystemet. Eftersom clearingtaxorna i framtiden,
enligt kommitténs förslag, till skillnad från i blidag kommer att
tvingande bör det ankomma regeringen, eller den myndighetpå rege-
ringen bestämmer, fastställa lämplig myndighet förEnatt taxorna.
detta uppdrag kan, enligt kommitténs mening, Kammarkollegiet.vara
Förslag till underlag för Kammarkollegiets beslut fast-taxor, som om
ställande bör utarbetas delegation, knyts tilltaxorav av en som
Kammarkollegiet. Delegationen föreslås bestå företrädare för Kyr-av
kogârdsförbundet och Pastoratsförbundet.
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8 Ansvaret för de särskilda gravplat-
för dem inte tillhörserna som

kristetnågot trossamfund

Vi föreslår att
skyldigheten för stiftssamfálligheterna anordna och hålla sär-att-
skilda gravplatser för dem inte tillhör kristetnågot trossam-som
fund upphävs,
det i lag kommer till uttryck denna skyldighet vilar depåatt ter--
ritoriella inom Svenska kyrkan vilka huvudmän förärpastorat
begravningsverksamheten

skyldighetmotsvarande för de kommuner vilka huvudmän förär-
begravningsverksamheten kvarstår oförändrad.

8.1 Tidigare förhållanden

betänkandet "FramtidI i samverkan" SOU 1986:17 och 18 föreslog
1982 kyrkokommittéårs för till-bereda dem inteatt ansvaret att som
hör något kristet trossamfund tillgång till särskilda gravplatser skulle
läggas stiftssamfälligheterna.på Framför allt judiska muslimskaoch
trosbekännare hade i olika sammanhang fört fram krav särskildapå
begravningsplatser. Kyrkokommittén konstaterade icke-kristnadetatt
befolkningsunderlaget i de enskilda i allmänhet för lågtpastoraten var
för motivera anlade särskilda begravningsplatser för dessaatt att man
befolkningsgrupper. Det därföransågs rimligt och naturligt att
uppgiften gjordes till angelägenhet för församlingarna gemensamten
i Stiftet.

Genom lades stiftssamfälligheternapå kyrko-menadeatt ansvaret
kommittén detta lyftes till stiftsplanet, medanatt pastoratensupp
kompetens begränsades i motsvarande för icke-mån. Ansvaret att
kristna bereddes tillgång till särskilda gravplatser därmedsynes
tidigare ha legat hos det enskilda Enligt vad framgårpastoratet. som

4-l70372
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deförkyrkokommittén intebetänkandet ifrågasatte att ansvaretav
ordalydelsenAvlåg hos kyrkligtsärskilda gravplatserna attett organ.

aldrigstiftssamfälligheterna helleralternativ till över-döma har något
vagts.

ordning8.2 Nuvarande

bestämmelser8.2.1 Begravningslagens

territoriellabegravningslagen dehuvudregeln iEnligt är pastoraten
begravningsplatserhålla allmännakyrkan skyldigainom Svenska att
folkbokförd inomvid dödsfalletomfattning.tillräcklig Den varsomav
begravningsplatsgravsättning allmäntill påvisst har rättett pastorat

vissttillhör någotgällerinom Denna rätt oavsettpastoratet. om man
förhuvudmanför det fall kommunsamfund. Motsvarande gäller ären

begravningsverksamheten.
tillsamfund har alltsåinte tillhör kristet rättnågotDe sammasom

kan emeller-alla andra.begravningsplats Degravplats allmänpå som
samladefå sina gravplatserhuvudregeln krävatid inte med stöd attav

tillgång tillbereda demgravplatser. Föreller avskilda från andra att
§begravnings-stiftssamfálligheterna, i 2 kap. 3harsådana gravplatser

medbegravningsplatserhålla allmännaanordna ochlagen, ålagts att
inte tillhör kristetnågotsärskilda gravplatser för dem trossam-som

tillståndkommuner fåttvilar på defund. Samma skyldighet även som
begravningsplats.anordna allmänatt

till begravningslagen prop.förarbetenaAv uttalandena i
fullgöra sinstiftssamfálligheterna kan1990/91:10 80 framgår atts.

anordna allmänna be-självaskyldighet på sätt än attannat genom
träffarstiftssamfálligheternagravningsplatser. möjlig lösningEn är att

särskildatillhandahållaavtal det skallmed attett pastorat grav-om
Stiftssamfälligheterna kanplatser befintlig allmän begravningsplats.på

upplåtandeexempelvismyndighetsutövning,dock inte delegera den av
begravningsverksamheten tillförknippad medgravrätt, är pas-som

anställtstilldelegation möjlig endastSådan ärtoratet. avperson som
begravningsplatsen.chefen förstiftssamfálligheten, t.ex.
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8.2.2 Hur stiftssamfálligheternas fullgjortsansvar
i praktiken

Stiftssamfálligheterna är, skyldiganämnts, anordna ochattsom ovan
hålla allmärma begravningsplatser med särskilda gravplatser för dem

inte tillhör något kristet trossamfund. I praktiken har denna skyl-som
dighet kommit fullgöras stiftssamfälligheterna träffatatt attgenom av-
tal med antalett pastorat.

Kommittén har genomfört enkät ställts till stiftssamfällig-en som
heterna de stiftssamfälligheterna, enligt kommitténssamt pastorat som
kärmedom, slutit avtal särskilda gravplatser med. Enkäten sändesom

till stiftssamfälligheterna i samtliga 13 stift tillut 41samt pastorat.
Svar erhölls från samtliga stiftssamfällighet ochutom ett pastorat.en
Nedanstående redogörelse sammanfattningär de in-en av svar som
kommit.

För närvarande finns drygt 40 avtal särskilda gravplatser. Blandom
avtalen kan urskiljas två huvudtyper. denI hartypen pastoratetena
påtagit sig för samtliga inte tillhör någotett ansvar personer som
kristet trossamfund. I den andra begränsas till muslimer. Näransvaret
avtal ingåtts i enlighet med den varianten har i regel bestämtssenare

förhandlingar särskilda gravplatser för andra icke-kristna skallatt om
vid behov.tas upp

Samtliga stiftssamfälligheter har slutit avtal särskildaom grav-
platser. Antalet respektive stiftssamfállighet ingått avtalpastorat som
med varierar mellan Visby stift och stycken Luleå stift. Deett sex
särskilda gravplatserna finns hela landetöver tyngdpunkten liggermen
på området söder Dalälven kusten därom. för-Dennasamtom norr
delning i utsträckning stämma med vadöverensstorsynes som
framkommit efterfrågan i olika delar landet.om av

Det flertalet dem besvarat enkäten harstora uppgett attav som
tillgången på särskilda gravplatser efterfrågan detmotsvarar samt att
varken förekommit någon ökning eller minskning efterfrågan. En-av
skilda har i vissa fall antalet platser varit förpastorat uppgett att stort,

för stiften helhet har, med undantag, inte sådantnågotettmen som
kunnat iakttas. Från detta awikermönster några I Norr-pastorat.
köping och Malmö har efterfrågan ökat under de Dettaåren.senaste

bero på antalet muslimska flyktingar blivit fler med anledningantas att
kriget i det forna Jugoslavien. En ökning efterfrågan ocksåharav av

Örebro,märkts i Trollhättan, Skövde, Växjö, Ronneby, Göteborg och
Umeå medan minskning däremot skett i Borås och Lycksele. För-en
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frånstift skiljer sig någotmuslimer. Härnösandsändringarna avser
förgravplatserantalet särskildaövriga stift uppgettsatt varagenom

efterfrågan påockså vid handenGenerellt attsettstort. ger svaren
i landet kommer.längre söderutsärskilda gravplatser är större man

ingenfinns detmajoritet de svarandemycketEnligt stor aven
inte tillhörfrån densärskilda gravplatserefterfrågan på somgrupp

haftsig hadomkyrkoförsamlingtrossamfund alls. Visbynågot uppger
harunder tid Treförfrågningar år.två uppgett attpastorattreomen

dockliten respektive ringa; närmareefterfrågan mycketär attutan
sig.precisera

vigts imarkbelägna både påsärskilda gravplatsernaDe är som
gravplatsernamark. de falloch ovigd ISvenska kyrkans ordning på

med undantag,de svarande,ligger vigd mark harpå uppgett attett
invända detta.haftkristna eller icke-kristna har någotvarken motatt

haftkristnai sittUndantaget består uppgett attpastoratett som svarav
jord.vigdgravplatserna placerats påsärskildainvändningar demot att

framförgravplatsernyanläggning särskildafrågaNär det är avom
direkt tillfall sina önskemålsamtligade icke-kristna i så gott pas-som

harstiftssamfálligheten. Ettoch inte via uppgett attpastorattoratet
harochönskemålen framförs båda vägarna uppgett attpastorattre

uppgifterstiftssamfalligheten. Dessaframställsönskemålen genom
Stiftssamfállig-stiftssamfálligheternasemellertidmotsägs svar.egnaav

tillönskemålen framförs direktheterna har pastoraten.uppgett att
samtligahari det falletgravplats enskildaVid upplåtelse av

anhöriga/begravnings-sker mellan dekontaktensvarande uppgett att
anhöriga itvå harEndastbyrå och uppgett attpastoratpastoratet.

Örebros gällerdelstiftssamfálligheten. Förkontaktatfallnågot att
Islamiska Kulturcentret ochmellankontakten oftast sker pastoratet.

egenskapSvenska kyrkan i dessmedfrågan kontaktenPå avom
krän-begravningsverksamheten verkat upplevashuvudman för som

samtliga svarandeicke-kristna harkande de attuppgettutom enav
sådant intetill någotframkommit. Anledningensådant intenågot att
enkätsvar,itorde detha förekommit ettatt, angessomvarasynes

för alla medborgareuppträder"kyrkogårdsavd gemensamtettsom
tillanknytninginblandning huvudmannensserviceorgan, utan av

fall harsamfund". Endast iSvenska kyrkan såsom pastoratettett
icke-kristna.kränkande deverkat upplevaskontaktenuppgett att av

särskildademuslimer fåuttryck i begärdesig övertaDetta att atttog
driva dessaförallmänna begravningsplatsendengravplatserna på att

Ärendet regeringenbehandlatsbegravningsplats. harenskild avsom en
avslagit begäran.Ku96/ 1279/KY som
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8.2.3 Myndighetsutövning överprövningoch av
beslut

Med stiftssamfällighetens skyldighet tillhandahålla särskildaatt grav-
platser ñr icke-kristna följer rättsliga befogenheter ochsamma
skyldigheter för innehavare allmän begravningsplats. Stiftssam-som av
fållighetema skall alltså fullgöra den myndighetsutövning och de öv-
riga åligganden föreskrivs i begravningslagen. stifts-Beslutsom som
samfälligheten fattat enligt begravningslagen, enligt föreskriftereller

meddelats med stöd begravningslagen, får överklagas hos läns-som av
Stiftssamfálligheternastyrelsen. kan, tidigare inte dele-nämnts,som

myndighetsutövningen till pastoraten.gera

Överväganden8.3

Det finns i dag, liksom kyrkokommittén utarbetade sitt betän-när
kande, frånönskemål vissa icke-kristna till-de skall beredasattom

till särskildagång gravplatser. direktiven förI sägs att ansvaret att
bereda icke-kristna trosbekännare tillgång till särskilda begravnings-
platser, vilket i dag vilar stiftssamfälligheterna,på i framtiden inte
längre bör ligga kyrkligt Kommittén därförpå har övervägtett organ.
möjligheterna föra for de särskilda gravplatserna frånöveratt ansvaret
stiftssamtällighetema till olika däribland länsstyrelser, kommu-organ,

och landstingskommuner. Kommittén har därefter förstannat attner
föreslå, huvudmännen för begravningsverksamheten fulltatt ges

för dessa gravplatser. Som del arbetet haräven utrettsansvar en av
det religionsfrihetsskäl hinder inommöter mot att pastoratenom av

ÄvenSvenska kyrkan för de särskilda gravplatserna. fråganansvarar
delegation myndighetsutövning har behandlats.om av

8.3.1 Hur kan anordnandet och upplåtelsen deav
särskilda förväntasgravplatserna tillgå

särskildaDe gravplatser finns i dag belägna huvudmännenspåärsom
för begravningsverksamheten allmänna begravningsplatser. inne-Detta
bär flertalet de särskilda gravplatserna finns allmänna be-påatt av
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gravningsplatser bedömningeninnehas Vid vil-ett pastorat.som av av
ket bör för de särskilda gravplatserna detär stororgan som ansvara av
betydelse till ihur anordnandet förväntasgravplatserna kan gåav
framtiden. Kommittén bedömthar dels det någrakan antas att nyaom
begravningsplatser med endast särskilda kommergravplatser att an-
läggas, dels blir fallet de särskildahur upplåtelsensåom av- -
gravplatserna kan förväntas komma till.att

några begravningsplatserKommer anläggasattnya

därigenom de allmän-Kostnaderna för begravningsverksamheten, och
finansieras be-begravningsplatserna, kommer i framtiden att genomna

gravningsavgiften. dem tillhör Svenska kyrkan kostnadenFör ärsom
inräknad tilli kyrkoavgiften. medel kommer betalas denDessa att ut

övergripandebär det för begravningsverksamheten, dvs.ansvaretsom
huvudmannen inom respektive förvaltningsområde. inte prak-Det är
tiskt hanterbart i förväg låta viss del föras tillöveratt en av pengarna

anlägganågot i syfte bereda detta möjlighetannat attattorgan, organ
begravningsplatser Huvudmannen förmed bara särskilda gravplatser.

tillräckligtbegravningsverksarnheten skyldig till det finnsär att attse
förvaltningsom-med gravplatser för alla folkbokförda inomärsom

inte tillhörrådet. skyldighet omfattar dem någotDenna även som
kristet trossamfund, och finns kvar väljernågonäven gravsättasattom

begravningsplats. Genom sitt för visstpå totalansvar etten annan geo-
förgrafiskt har huvudmannen naturligt underlagområdeavgränsat ett

verksamheten. icke-kristnaMotsvarande underlag beträffande som
alltidönskar gravplats särskild gravplats finns inte, eftersom dessapå

inom denockså har till gravplats allmän begravningsplatspårätt en
huvudmannens förvaltningsområde. den enskilde icke-Det äregna

kristnes val avgör.som
låta viss del begravningsavgiften tillAtt gå någon änen av annan

huvudmannen bygger med nödvändighet mycket osäkra beräkningarpå
och kan leda till felsatsningar både hos huvudmannen och det andra

Endast de icke-kristna uteslöts från huvudmannensorganet. om
allmänna begravningsplats, hänvisades till de särskilda gravplatseroch

tillhandahölls skulle någorlunda säkra be-något annatsom av organ,
räkningar begravningsplatsens befolkningsunderlag kunna göras.av

valmöjlighet deDet emellertid inte önskvärt bort denär att ta som
icke-kristna har. Att skulle dessutom kunna innebärasågöra ennu
icke godtagbar särbehandling grund trosinriktning.på av
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Till detta kommer det för enskilt vanskligtär göraatt ett attorgan
bedömningar det framtida behovet särskilda gravplatser. Efter-av av
frågan påverkas storleken på invandringen i hur gradsamt storav
invandrarna, och deras ättlingar, efter hand ansluter sig till svenska
begravningsseder. Huvudmarmen for verksamheten har lättare att an-

sig till variationer i efterfrågan, vad den driverän be-passa som
gravningsverksamhet i begränsad skala, och ekonomisktutan eget
underlag, har.

Det med de kravär ställs anläggningenpå mycket kostsamt attsom
anordna begravningsplats. Ett anläggande begravningsplatsen av en
innebär också ekonomiskt åtagande för lång tid framöver. Mot bak-ett
grund tillgången gravplatserpå i landet helhet uppskatt-attav som
ningsvis finns cirka 20 miljoner gravplatser får god, kananses vara
det inte heller samhällsekonomiskt försvarbart anlägga be-attanses
gravningsplatser med endast särskilda gravplatser.

I detta sammanhang skall beaktas det iäven kommitténs direktivatt
sägs inom Svenska kyrkan bör ha for såväl deatt pastoraten ansvaret
befintliga de framtida allmänna begravningsplatserna. tyderDettasom
på något anläggande allmänna begravningsplatser i regiatt av annans
inte varit avsett.

upplåtelsenHur kommer den särskilda gågravplatsen tillattav

Av de skäl redovisats det alltså sannolikt särskildaär deattsom ovan
gravplatserna i framtiden kommeräven tillhandahållas huvud-påatt

för begravningsverksamhetenmännens allmänna begravningsplatser.
Det torde då falla sig naturligt for såväl den enskilde huvudman-som

kontakten angående den enskilda gravplatsen sker direktattnen,
mellan dem, och inte via tredje På detta sköts kontaktensättpart.
redan i dag, vilket framgår den enkät kommittén utfört. Deav som
enskilda i dag kontakt direkt med huvudmannen, i stifts-stället förtar
samfälligheten. finnsDet knappast någon anledning räkna medatt att
de i framtiden skulle föredra gå viaomvägen någotatt annat organ.
Skulle detta inträffa torde ifrågavarande i så fall, praktiskaorgan av
skäl, endast komma hänvisa den enskilde till viss huvudman.att en

Det alternativa scenariot bygger på samtliga kontakter mellanatt
den enskilde och huvudmannen sker det ålagtsgenom organ som an-

för de särskilda gravplatserna. kontakterDe kan kommasvaret som
i fråga besök begravningsplatsenär på för väljat.ex. att ut en grav-
plats, bokning tid för nyttja gravkapell eller motsvarande ochattav
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medsig kontaktergravsättningstid. kanbokning Det även röra omav
inyttjandet förvaringsutrymmen,i samband medpersonal samtav

gravsättningen. Isamband med begravningsceremonin och ett senare
och tillsynenkontakter rörande skötselskede tillkommer även gravens

skiftandesig alltså mängd kontaktergravvården. Det rör avom enav
begravnings-sammanträffandenofta kräver personliga påslag, som

otympligmyckettill detta förefaller detplatsen. Med hänsyn som en
sådanvia tredje Enordning låta dessa kontakter ske part.att en

väsentlig fördröjning debefaras leda tillordning kan dessutom aven
be-för missförstånd ökarsamtidigt riskenenskilda ärendena som

tydligt.
det finns skälSammanfattningsvis kan konstateras attatt anta,att

överskådlig framtid kommergravplatserna underde särskilda även att
begravningsplatser,huvudmännens allmännabelägna på samt attvara

angåendehuvudmannenden enskildes anhöriga ochkontakten mellan
torde till påden enskilda gravplatsen komma gå sättatt somsamma

i dag.

myndighetsutövning8.3.2 Delegation samtav

instansordningsprincipen

för devilket börsamband med fråganI att som ansvaraom organ
möjlig-kommitténgravplatserna harsärskilda även övervägtutretts,

be-medmyndighetsutövning hörheterna delegera denatt som samman
det, vilket utveck-bakgrundgravningsverksarnheten. Detta attmot av

få föreventuellt skullelats inte troligt denär ansvaretatt somovan,
begravningsplatser.anläggade särskilda gravplatserna kommer att nya

begrav-huvudman förbegravningslagen följer denAv äratt som
skyldig fullgöra vissa åliggandenningsverksamheten är att som

åtgärder kanmyndighetsutövning. Som exempel sådanainnebär på
ochutfärda gravbrev, föra gravkartorupplåta gravrätt,nämnas att

i tvister gravsättning och kremering.gravböcker medlasamt om
förutsättningarenligt regeringsformen, under vissaStaten kan,

Omförvaltningsuppgift andrakommuner elleröverlämna organ.en
innefattar myndighetsutövning får den överläm-förvaltningsuppgiften

individsamfällighet, stiftelse eller enskildtill bolag, förening, en-nas
anförtroddMöjligheten för den blivitdast med stöd lag. somav

vidare emellertiduppgifter lämna dessamyndighetsutövande äratt
begränsade.starkt
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dagens läge församlingarna inom Svenska kyrkokom-l kyrkanär
Vid relationsändringen mellan och Svenska kyrkanstatenmuner. upp-

hör emellertid den kyrkokommunala Enligt vad kommitténstatusen.
erfarit kommer Utredningen trossamfundens rättsliga reglering attom
föreslå framtidensådan ändring regeringsformen det iävenatten av

myndig-blir möjligt överlämna förvaltningsuppgifter innefattaratt som
hetsutövning till församlingarna inom Svenska kyrkan. ändringNågon

myndighetsutövningmed avseende på vad gäller begrav-pastoratens
ningsverksamheten uppkommer således inte.

det fallFör för de särskilda gravplatserna åläggs någotansvaret
dethuvudmännen för begravningsverksamhetenän ärannat organ

knappast troligt detta kommer anlägga begravnings-att attorgan egna
platser bara särskilda finns, vilketbestår gravplatser. Det ut-som av

medvecklas under avsnitt 8.3.1, all anledning räknanärmare att att
behovet sådana gravplatser kommer tillgodoses på sättattav samma

förhål-i dag, dvs. med olika huvudmän. Vid dettaavtalsom genom
lande uppkommer frågan det möjligt för det harär somom organ

för de myndighetsutöv-särskilda gravplatserna delegeraansvaret att
ningen till huvudmännen. stiftssamfälligheterna detta,För är som

inte möjligt.nämnts,
Svenska teoretisktDe kyrkansutöver pastorat, rentorgan som,

särskilda gravplat-skulle kunna komma i fråga ansvariga för desom
vilkaslags förvaltningsmyndigheter kommunala, tilltvåärserna -

landstingen hör, statliga.även samt
kommunal nämnd kan, under vissa förutsättningar, delegera be-En

slutanderätten i visst tillärende, eller ärenden, ett ut-ett en grupp av
Ärendenskott, ledamot eller anställd hos kommunen. rören en som

myndighetsutövning enskilda får inte deemellertid delegerasmot om
principiell beskaffenhet eller vikt.är störreav annars av

Kommunallagen medger vården kommunaläven att ange-av en
lägenhet i vissa fall överlämnas till aktiebolag, handelsbolag,ett ett en

individ.ekonomisk eller ideell förening, stiftelse enskildelleren en
Om vården angelägenheten myndighetsutövning fårinnefattar över-av
lämnade dock bara kommu-ske med stöd lag. Därtill kommer attav

iinnan angelägenheten överlämnas, de olikapå sätt angesnen, som
kommunallagen, kontrollera ochskall tillförsäkra sig möjlighet atten

för-följa verksamheten. emellertid, enligtBestämmelserna tarupp
arbetena, endast sikte kommunal företagsbildning och enbartpå avser
hel- eller delägda kommunala företag. Entreprenadavtal med utom-

skul-stående omfattas inte. Om för de särskilda gravplatsernaansvaret
läggas kommunerna kan inte, de ingår avtal medpå dessa alltså om
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tillhandahålla sådana gravplatser, delegera myndig-ett pastorat attom
hetsutövningen till Samma regler gäller för landstingskom-pastoratet.
munerna.

Med hänsyn bl.a. till reglerna delegation myndighetsutöv-om av
ning bör för de särskilda gravplatserna inte läggas kom-påansvaret

eller landstingen.munerna
När det gäller länsstyrelserna, statliga myndigheter, ställerärsom

sig frågan delegation något annorlunda. Av länsstyrelseinstruktio-om
1990:1510 framgår länsstyrelserna inte har generellnågonattnen

delegera myndighetsutövningrätt vidare till utomståendeatt organ.
Länsstyrelsen emellertid myndighetär direkt underställdären som
regeringen. förekommerDet i utsädeslagen 1976:298 be-t.ex. en
stämmelse regeringen får överlämna viss beskriven myndighets-attom
utövning till juridisk regeringen godkänt för uppgiften,en person som

regeringen får överlåta förvaltningsmyndighet beslutasamt att atten
sådant överlämnande eller godkännande. Sådana bestämmelser ärom

emellertid mycket sällsynt förekommande och har karaktärennärmast
undantagsfall vid mycket konkreta och begränsade uppgifter. Detav

råder alltså påfallande restriktivitet det fråga dennär är atten om ge
anförtrotts myndighetsutövande uppgifter möjlighet lämna des-attsom

vidare. Mot bakgrund det anförda torde det dock teoretisktsa av vara
möjligt via regeringen, överlämna de myndighetsutövande uppgif-att,

förbundna medär begravningsverksamheten till länsstyrelsen,ter som
med för dennarätt delegera vidare.att

När det gäller länsstyrelserna skall emellertid beaktas derasatt upp-
gift kontrolleraär dem praktiskt bedriver begravnings-att rentsom
verksamhet. De skall tillsyn dem innehar begravnings-utöva över som
platser och de kan, vite,vid förelägga dem fullgöra sinaäventyr attav
skyldigheter. ställningDe skall till frågor tillstånd föräven ta tros-om
samfund och stiftelser bedriva begravningsplatserenskildaatt samt

överklagadepröva beslut. Länsstyrelserna har alltså i dag mycketen
klar och tydlig roll kontroll- och tillståndsorgan. det fall läns-Försom
styrelserna skulle få i uppgift särskildaför deatt ansvara grav-
platserna, på skulle inne-sätt än nuvarande tillsyn, dettaannat genom
bära blev praktisk inomäven begravningsverksamhe-utövareatt man

Länsstyrelserna skulle på detta direktha två roller isätt stårten. som
motsatsställning till varandra. För undvika detta finge någonatt annan
myndighet inrättas tillsynsmyndighet den begravningsverk-översom

Ävensamhet länsstyrelserna bedrev i form särskilda gravplatser.av
skeddeså torde fördet svårt länsstyrelserna, och ävenom vara geme-

hålla i bådade rollerna.särattne man,
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Därtill kommer det med hänsyn till instansordningsprincipenatt
inte lämpligt låtaär länsstyrelserna för de särskildaatt ansvara grav-
platserna. Genom bestämmelserna i begravningslagen har länsstyrel-

till uppgift överklagadepröva beslut. dag kan kyrkogårds-Iattserna
eller krematoriemyndigheternas beslut överklagas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till länsrätten. skulleDet
strida instansordningsprincipen låta de beslut fattasmot att som av
länsstyrelserna, i deras egenskap ansvariga för de särskildaav grav-
platserna, överklagas direkt till länsrätten. förutsättningEn för låtaatt
länsstyrelserna få för de särskilda gravplatserna därföransvaret vore

det inrättades dit länsstyrelsernas beslut rörde deatt ett sär-organ som
skilda gravplatserna kunde överklagas. Detta skulle innebära att en ny
rättslig instans fick inrättas, vilket skulle förändra rättsväsendets struk-

sådan lösningEn kan inte lämplig.tur. anses
Länsstyrelserna har alltså klar och tydlig roll tillsynsorganen som

och rättslig instans vad begravningsverksamheten. Det därföräravser
inte lämpligt låta dem sig praktisktägna utövande denna verk-att av
samhet.

8.3.3 Religionsfrihetsprincipen

Vid bedömningen det strider religionsfrihetsprincipen,mot attav om
för de särskilda gravplatserna, det betydelsepastoraten äransvarar av

vilken innebörd begreppet religionsfrihet har. Till grund för tolkning-
begreppet bör läggas lagtexten i regeringsformen uttalan-en av samt

dena i förarbetena till denna. Viss betydelse bör också tillmätas hur
tiders kyrka-stat-utredningar tolkat begreppet.senare

regeringsformensI 2 kap. §1 6 tillförsäkras varje medborgare,p.
det allmänna, frihet eller tillsammansgentemot med andraatt ensam

sin religion.utöva Enligt 2 § kapitel varje medborgareärsamma
också, det allmänna, skyddad tvång tillhöragentemot mot att trossam-
fund eller sammanslutning för religiös åskådning, eller tillannan att ge
känna sin åskådning i dylika frågor. Utlänning enligt 22 §är, samma
kapitel, likställd med svensk medborgare i fråga religionsfrihet,om

följer särskilda föreskrifter i lag. Dessa bestämmelserannatom av
har sin motsvarighet i 1 och §§ religionsfrihetslagen4 1951:680.

Friheten sin religionutöva och sammansluta sig med andraatt att
för religiös gemenskap innefattar, enligt förarbetena till ändring av
regeringsformen prop. 1975/762209 114, normalt inte bara fri-s. en
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religion.het hysa viss och enskiltreligiös övertygelse utövaattatt en
innefattar del religiös förkun-Den frihet sprida ochäven att ta aven

bilda och medverkanelse, anordna och delta i gudstjänsteratt samt att
i religiösa sammanslutningar.

SOU 1975:75,betänkandet, Medborgerliga fri- och rättigheterI
1975/762209, 1973 fri- och rättighetsut-föregick slog årssom prop.

följande. Grundlagsskyddet religionsfriheten innebärredning fast av
riktar sigförbud be- stämmelser uttryckligen någonmot motett som

viss religionsutövning, eller uppenbart syftar till motverkaattsom en
igionsfrihetsprincipen innebär, den enskil-viss religiös riktning. Rel att

omfattashar bekänna sig till religion dende rätt änatt somarman av
varje religiös gemenskap,folkets flertal, eller ställa sig utanför utanatt

medborgerliga rättigheter. Religions-detta medför förlustnågonatt av
friheten inbegriper också ordna offentliga sammankomsterrätt atten
for religionsutövning, Utredningen konstaterade det förhål-äratt en
landevis begränsad innebörd religionsfrihet regleratsbegreppetav som
i grundlagen. medför det flertalet de företeelserDetta att stora av som
diskuterats från religionsfrihetssynpunkt, i samband med frågan om

förhållande till Svenska kyrkan, inte kan begräns-utgörastatens anses
ningar den religionsfrihet regeringsformen skyddar.av

ERK-utredningen samband med sin kyrka-stat-utredning ställ-itog
ning existerande relationerna och Svenskatill de mellan statenom

religionsfrihetsprincipen. Utredningen konstateradekyrkan stred mot
Svenska kyrkan förenligfrågan relationen mellan och äratt statenom

med religionsfriheten formellt bakgrund gällandebör bedömas mot av
bestämningvidsträckt lämnar alltförEn begreppeträtt. stortmera av

för subjektiva och ibland ovidkommande värderingar,utrymme som
egentligen inte har med religionsfriheten ERK-utredningengöra.att
fann Svenska kyrkans olika hänseenden favoriserade ställning inteiatt

fanninnebar intrång i religionsfriheten. Utredningen ocksånågot att
det inte Svenska kyrkan fullgörheller strider religionsfrihetenmot att
vissa begravningsverksamheten.samhälleliga funktioner såsom

särskilda be-Stiftssamfálligheternas för de gravplatsernaansvar
handlades Kyrkoberedningen i betänkandet Staten och trossamfun-av

kritikden SOU 1994:42. Kyrkoberedningen konstaterade någonatt
förekommit, ochbegravningsverksamhetens kvalité knappastmot att

Svenska kyrkan därför i fortsättningen borde ha hand dennaäven om
verksamhet. Samtidigt ifrågasattes stiftssamfálligheterna skullejustatt
ha till uppgift begravningsplatser för demanordna allmännaatt som
inte tillhör till detta bl.a.kristet samfund. Anledningennågot attvar
ingen sådan begravnings-stiftssamfällighet i praktiken anordnat någon
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reli-invändningar detframfördes emellertid ingaplats. Det attom av
ansvarade förolämpligt Svenska kyrkangionsfrihetsskäl skulle attvara

Kyrkoberedningensärskilda gravplatserna.de tvärtom att ettuppgav
med be-lämplighuvudmarmaskap framstodbibehållet väg att,som en

rättvist och rationelltreligionsfrihetens krav, sättaktande ettav
begravningsverksamheten.anordna

begreppet religions-innebördenKommittén kan konstatera att av
be-olika människor tolkarfrån tid till ochfrihet växlat attannan,

religionsfrihetenregeringsformen framgårolika Avpå sätt. attgreppet
andra sineller tillsammans medoch utövarätt atten ensamger var

trossamfundmed i någotreligion, ingen är attsamt att tvungen vara
innebördensin religiösa åskådning.eller till känna Den närmareatt ge

vilka redovisatsi förarbetena till regeringsformen,detta har angettsav
ovan.

detförarbetena till denna kan utläsaslagtexten ellerVarken attav
samhället anförtrorskulle hinderreligionsfrihetsskäl möta mot attav

har ocksåtrossamfund. Tidigare utredningarsamhällsuppgift till etten
religionsfrihetsprincipenfunnit det förenligt medär pastoratenattatt

begravningsverksamheten.huvudmän förinom Svenska kyrkan är
till grundoch lagtsställningstagande har godtagits riksdagenDetta av

förenligt medutredningsarbetet. får alltsåför det fortsatta Det anses
nyttjar denhan eller honreligionsfrihetsprincipen den enskilde, näratt

tillhandahålla,trossamfundet fått i uppdragsamhällsservice attsom
serviceorgankontakt med trossamfundet i dess egenskapkommer i av

beträffande just denna verksamhet.
saknaskommittén detbakgrund det anförda finnerMot attav

särskildaför deanledning religionsfrihetsskäl, flytta ansvaretatt, av
kyrkan.gravplatserna till utanför Svenskanågot organ

särskilda8.3.4 för defårHuvudmannen ansvaret

gravplatserna

stiftssamfillig-ladesför de särskilda gravplatserna påInnan ansvaret
särskildaanordnaheterna fanns inte lagstadgad skyldighetnågon att

trossamfund.för inte tillhör kristetgravplatser dem någotsom
lyftes till stiftsplanet,Kyrkokommitténs ordval att ansvaret me-upp-

tydermotsvarandekompetens begränsades i måndan pastoratens -
till-praktiken åvilatdock i detpå pastoraten attatt ansett attman

särskilda behov.godose dennaäven grupps
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förarbetenaI till begravningslagen prop. 1990/91:10 25 utta-s.
lade departementschefen, huvudmannaskapet,att pastoraten, genom
har för de avlidnas önskemål begravning såvittett möj-attansvar om
ligt tillgodoses. konstateradeHon samtidigt det kan svårtatt attvara
åstadkomma tillfredsställande lokala lösningar, varför det låg närmast
till hands Svenska kyrkans regionala fick föratt dennaansvaretorgan
del begravningsverksarnheten dvs. de särskilda gravplatserna.av

Kommittén kan alltså konstatera det huvudmannaska-att ansetts att
i sig för samtliga avlidna,pet dettapastoraten ettger attansvar men

beträffande de icke-kristna önskat särskilda gravplatser fullgjortssom
regionalpå nivå.
huvudmarmaskapetI ligger helhetsansvar för begravningsverk-ett

samheten, Den åtar sig huvudman på sig föratt tarsom ansvaretvara
det finns fungerande begravningsverksamhet,att omfattar allaen som

folkbokfördaär inom förvaltningsområdet. Detta innebäråtagandesom
begravningsverksamheten skall bedrivasatt på sådant den,sättett att

objektivt kan upplevas tillfredsställande alla. där-sett, Det ärsom av
vid naturligt huvudmannen hänsyn till de olika behov kanatt tar som
finnas söker tillmötesgå önskemål från alla samhällsmedlemmar,samt

samfundstillhörighet. Redan huvudmannaskapetoavsett sådantav som
följer alltså skyldighet tillhandahålla särskilda gravplatser för deatten
icke-kristna önskar.så Det framstår, bakgrund härav,motsom som
naturligt huvudmannen för begravningsverksamheten,att oavsett om
denne är eller kommun, för de särskildaett pastorat en ansvarar grav-
platserna både i formell mening och praktiskt.rent

En sådan ordning innebär flera fördelar. De särskilda gravplatserna
belägnaär på huvudmännens allmänna begravningsplatser och det

finns all anledning de kommer det i framtiden.att äventro att att vara
Det praktiska tillhandahållandet gravplatserna sker i dag vid direktav
kontakt mellan de anhöriga/begravningsbyrå och huvudmannen. Att
låta huvudmannen få det formella för de särskilda gravplat-ansvaret

skulle alltså bekräfta den praxis redan i dag råder mellanserna som
Några brister med avseendeparterna. på behörigheten utövaatt myn-

dighet uppkommer inte, och beslut fattas huvudmannen har sinsom av
naturliga plats i instansordningen.

De särskilda gravplatserna kommer i praktiken tillhandahållasatt
inom clearingsystemet. Det blir dettapå huvudmannensätt där grav-
sättningen sker blir det enskilda dödsboets avtalspart. Upplåtelsensom

gravplatsen sker alltså inom huvudmannens ordinarie verksamhet.av
Huvudmannen där gravsättningen sker har det fulla föransvaret samt-
liga clearingåtgärder. Häri ingår denäven myndighetsutövning som
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områdehuvudman iför denkvardröjandekrävs. Något varsansvar
betalaskyldighetenfolkbokförd finns inte,den avlidne utöver attvar

de-heller behovclearingersättning. finns inte någotPå så sätt attut av
clearing-i dagenslika litemyndighetsutövning,legera någon som

system.
för dehuvudmannenkommer det ävenTill detta näratt ansvarar

förekom-det intemöjligt kontrolleragravplatserna blirsärskilda attatt
avseendelika medalla behandlasolikabehandling,någon utan attmer

begravningsverksamheten.på
huvud-skäl talar försåledes övervägandeKommittén finner attatt

formellt, åläggsbegravningsverksamheten,för ävenmärmen rent an-
till-beredskristet trossamfundinte tillhörför de någotattsvaret som

gravplatser.till särskildagång

fullgöras8.3.5 skallHur ansvaret

ibörför de särskilda gravplatserna ävenHuvudmännens ansvar
enskilde hu-i dag. Denframtiden kunna fullgöras på sättsamma som

särskilda gravplatser påtill finnsvudmannen skall alltså detatt ense
ellerförvaltningsområdet,inom detallmän begravningsplats egna

tillgängliga inomsärskilda gravplatser finnsavtalsvägen ordna så att
förvaltningsområde.närbeläget

i högkyrkan varierartillhörigheten till SvenskaMed hänsyn till att
skallvarje huvudmaninte ställas kravgrad, kan det på att reservera

Tillhanda-efterfrågan.särskilda gravplatsermark och anlägga oavsett
föremåli dag, blidärför,hållandet särskilda gravplatser bör somav
erbjudainte kanVarje huvudman,för regionalt samarbete. som

skall alltsåförvaltningsområdet,detsärskilda gravplatser inom egna
för-närbelägetinomordna sådana platserskyldig avtalsvägenattvara

valtningsområde.
ellergravplatser,anlägga särskildahuvudman skallFrågan om en

huvud-platser medavtal sådananöja sig med slutakan att annanom
befolknings-icke-kristnafår utgångspunkt från detmedavgörasman,
gravplatserdär särskildatillunderlaget avståndet närmaste ortsamt

medförabefolkningsunderlag kanicke-kristeterbjudas.kan Ett stort
inom ochgravplatsermed särskildadet motiveratär ettvartatt av

varandra. Påliggersinsemellan näraflera förvaltningsområden som
gengäld få någotkan ide efterfrågan lågdär är ettaccepteraorter man

Å icke-kristetoch för sig litetkan iavstånd. andra sidanlängre ett
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befolkningsunderlag i antal förvaltningsområden inomett samma
region motivera huvudmännennågon anordnar särskildaatt av grav-
platser. Så kan fallet avståndet till befintliga särskildavara om
gravplatser skulle bli alltför Efterfrågan torde denstort.annars vara
faktor har betydelse för det bör finnas särskildastörstsom om grav-
platser inom visst område.ett

huvudmännenNär sluter avtal med varandra särskildaom grav-
platser, vilkenoch ersättning skall för beaktautgå dessa, bör desom

ersättning i samband med gravsättning kommer via clea-utgåatt att
ringen.

Kommittén vill betona det angeläget huvudmarmen,även äratt att
det eller kommun, bedriverär verksamhetenoavsett ett pastoratom en

sådantpå alla kan känna sig nöjda med den servicesättett att som
erbjuds. Samråd bör därför ske med berörda inför anläggan-grupper
de/utvidgning begravningsplats särskildaanläggandesamtav grav-av
platser. åligger härvidDet huvudmännen söka beakta de önskemålatt

Ävenframställs. andra önskemål, gravsätt-typer t.ex. attsom av som
ning skall ske inom 24 timmar från dödsfallet, ibör beaktas största
möjliga mån.

Länsstyrelserna skall, hu-sitt tillsynsansvar, kontrollera attgenom
vudmännen fullgör alla sina skyldigheter. Med den föreslagna
ordningen kommer länsstyrelserna automatiskt tillsyn ävenutövaatt

de särskilda gravplatserna. ankommer länsstyrelser-över Det därför på
vaka huvudmännen tillhandahåller särskilda gravplatser,överatt attna

antingen inom det förvaltningsområdet förvaltnings-eller i annategna
område inom rimligt avstånd. olika länsstyrelserna därvidDe har
möjlighet kraven huvudmännen till be-på i förhållandeatt anpassa
hovet särskilda gravplatser inom det länet. blir på dettaDetav egna

länsstyrelsernassätt vad kanavgöraytterst attansvar anses varasom
godtagbart avstånd till med särskilda gravplatser.närmasteett ort

Länsstyrelserna skall till huvudmännen rimlig omfattningiäven attse
beaktar de önskemål framställs, i sin helhetverksamhetensamt attsom
bedrivs på sådant den kan upplevas tillfredsställandesättett att avsom
alla, trosinriktning.oavsett
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9 Inflytande och insyn

Vi föreslår att
för tillse deras intressen inte tillhör Svenska kyrkanatt att som-

tillvara, länsstyrelserna skall förordna ombud med uppgifttas att
granska den begravningsverksamhet bedriver.pastoraten

Inledning9. 1

Begravningsverksamheten mängd lagar och förordningar.styrs av en
därmed riksdagenDet beslutar för verk-är ytterst som ramarnaom

samheten. viss utsträckning harI meddela föreskrifter dele-rätten att
till regeringen, möjlighetmed för denna delegera tillrättengerats att

myndighet. Genom andra lagar har den borgerliga ikommunent.ex.
viss omfattning erhållit meddela föreskrifter sådan verk-rätt att om
samhet bedrivs begravningsplatser.påsom

begravningslagen och begravningsförordningen finnsI bestämmel-
begravningsverksamhetenhur skall anordnad. Länsstyrel-om varaser

övervakar de innehar fullgörbegravningsplatser sinaattserna som
skyldigheter enligt begravningslagen, eller enligt de föreskrifter som
meddelats med stöd lagen. Länsstyrelserna kan vid vite föreläggaav
den innehar begravningsplats fullgöra sina skyldigheter.attsom en

Begravningsverksamheten lyder också under flera andra lagar och
föreskrifter meddelats med stöd dessa lagar. Som exempel kansom av

miljöskyddslagen, arbetsmiljölagen, hälsoskyddslagen, förvalt-nämnas
ningslagen, plan- och bygglagen, kulturminneslagen ordningsla-och

Begravningsverksamheten således regleradtämligen verk-ärgen. en
vilketsamhet, begränsar den enskilde handlingsfrihet.huvudmannens

Till denna omfattande reglering kommer enligt kommitténsdet,att
förslag, fastslås i lag vilka tjänster skall ingå i den avgiftsom som
betalas till begravningsverksamheten. tjänster skall då tillhanda-Dessa
hållas dödsboet, lika för alla, särskild debitering.utan
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överväganden9.2

Den inte tillhör Svenska kyrkan saknar vid de kyrkligarösträttsom va-
len och har därmed inte möjlighet påverka begravnings-attsamma
verksamheten den tillhör Svenska kyrkan. Dock kan på-som som
verkan ske exempelvis lokalplanetpå framförande önskemålgenom av
till huvudmarmen opinionsbildning.samt genom

Det enligt kommitténsär uppfattning angeläget möjligheten tillatt
inflytande/insyn verksamhetenöver ökas för dem inte tillhörsom
Svenska kyrkan. Nedanstående de inompastoratresonemang avser
Svenska kyrkan huvudmän för begravningsverksamheten.ärsom

För stärka inflytandet/insynen begravningsverksamhetenöveratt
för dem inte tillhör Svenska kyrkan, bör länsstyrelsen tillsom upp-
gift ombud granska begravningsverksamheten, i deatt utse att pastorat

huvudmän förär verksamheten. Denna granskning skall görassom
med avseende hurpå deras intressen inte tillhör Svenska kyrkansom

tillvara. Ombudet skall kontrollera samrådertas med be-att pastoratet
rörda i samband med nyanläggning eller utvidgning be-grupper av
gravningsplats och vid anordnandet särskilda gravplatser, ävensamtav
innan beslut principiell fattas. l de där kontakterart pastoratav mera
mellan olika dem inte tillhör Svenska kyrkan ochgrupper av som pas-

inte redan förekommer bör ombudet förmedla sådanäven kon-toratet
takt.

För ombudet skall kunna fullgöra sitt uppdrag skall han haatt rätt
få tillgång till samtliga handlingar begravningsverksamhe-att rörsom
Ombudet skall haäven rätt under de delar det be-ten. närvaraatt av

redande och verkställande sammanträden då frågor be-organets om
gravningsverksamheten behandlas. I samband med detta skall han ha

ställa frågorrätt och påpekanden.göraatt
Genom ombudets återkommande kontroller begravningsverksam-av

heten stärks länsstyrelsens möjligheter tillsyn hur derasutöva överatt
intressen inte tillhör Svenska kyrkan tillvara. fallFör dettassom om-
budets granskning leder till anmärkning bör riktasatt mot pastoratet
skall ombudet, enligt förslaget, underrätta länsstyrelsen detta. Medom
den organisatoriska uppbyggnad begravningsverksamheten fått detär

länsstyrelsen för huvudmännen ordnar verk-ytterst attsom ansvarar
samheten tillfredsställandepå Länsstyrelsen kan efter sådansätt.ett en
underrättelse vidta de åtgärder bedöms nödvändiga.som vara
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faller siglänsstyrelsen. DettaOmbudet bör, nämnts, utses avsom
tillsynsmyndighetbakgrund länsstyrelsen övernaturligt ärmot attav

begravningsverksamheten.
uppgiftbeakta ombudetsVid valet ombud skall länsstyrelsen attav
Svenskatillhörbevaka deras intressen intei första hand är att som
kunskapharkyrkan. Till ombud bör länsstyrelsen utse somen person

begravningsseder,olika religioner och derasoch förståelse för,om,
verksamhetsområ-övrigt allsidig kompetens inomi harävenmen en

fårlämpad ombud avgörasdet. Frågan är mest attvem varaom som
kunnaförtroendevalda tjänstemän börlänsstyrelsen såväl sommenav

i fråga.komma i
viss bör inteombudet skall bosattkrav på påNågot ortatt vara

ombudi stället möjligt föruppställas. börDet attperson varavara en
finnalänsstyrelsens möjligheterflera ökari På så sätt attpastorat. en

fårombud i flerakompetent Den pastoratutses attsom varaperson.
möjligheter ytterligare bygga sin kompetens.också goda att upp

kontrollständigt återkommandeOmbudets granskning utgör aven
demåliggandenbästa fullgör sinapå ävensätt gentemotatt pastoratet

ordning får deSvenska kyrkan. Genom dennatillhörinte somsom
begravnings-insyn iSvenska kyrkan väsentligt stärktinte tillhör en

påverkaombudet,utökad möjlighet viaverksamheten och att,en
tillsyneffektivmöjligheterverksamheten. Länsstyrelsens utövaatt en

härigenom forförstärks i väsentlig Det blir svårtmån. attpastoratett
önskemål.söka beakta allasbedriva begravningsverksamhet utan att

kankyrkanrelationsändringen mellan och SvenskaEfter staten
sinskall byggalängre bestämma hur Svenska kyrkanintestaten upp
in-tillinnebär möjlighetenorganisation. Den föreslagna ordningen att

Svenskai ökas samtidigtflytande/insyn begravningsverksamheten som
fororganisation inte trädsbygga sin när.kyrkans rätt att upp egen
ombudetpositiv for eftersomOrdningen kan tvärtom pastoraten,anses

försin rådgivande funktion kan tillgångutgöra pastoraten.engenom
sittersättning förberättigad tillDen till ombud börutsessom vara

bör be-traktamentearbete. Ersättning for arbete och resekostnad samt
respektive Ersätt-länsstyrelsen och utbetalasstämmas pastorat.av av

begravningsverksamheten.ningen bör kostnad förutgöra en
lämpliga ivill i peka detKommittén detta sammanhang på att pas-

skiljer de ärendeni utsträckning möjligt,så uttoraten, stor somsom
nämnd/till handläggasbegravningsverksamhetenrör separatatt av en

Organisationsform förväljer sådanstyrelse. Om Svenska kyrkan en
blir tydligtfördelen, detbegravningsverksamheten denuppnår attman

begravningsverksamhetenför alla och de har handattenvar som om
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särskiltär utsedda för sköta verksamheten på sätt äratt ett som
tillfredsställande för alla risken för sammanblandning olikasamt att av
verksamhetsområden inom Svenska kyrkan minimeras.
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Överprövning och tillsyn10

föreslårVi att
beslutöverklagandebestämmelserbegravningslagens avom-

tillsynsansvar överlänsstyrelsemasenskilda ärendeni samt
får kvar.begravningsverksamheten vara

ordningNuvarande10.1

gällandeenligtförsamling har,folkbokförda iAlla är nuensom
ifattadebeslutförsamlingens ärfåkyrkolag, rätt prövat en-att om

till länsrätten.överklaga demförfattning,lighet med lag och attgenom
i lagatillkommitdet inteupphävasbeslut skallöverklagatEtt om

förangelägenhetintehänför sig till något ärordning, beslutet ensom
befogen-sinaöverskriditbeslutetfattatförsamlingen, det organ som
beslutetOmförfattning.ellerstrider lagheter eller beslutet mot annan

intedäremotfårupphäva det. Länsrättenlagligt länsrätteninte kanär
beslutets ställe.överklagadebeslut i detnågotsätta annat

överklagandebestämmelserinnehållerBegravningslagen avom
krematoriemyndighetensellerKyrkogårds-enskilda ärenden.beslut i

meddelatsföreskrifterenligtbegravningslagen, ellerenligtbeslut som
Länsstyrelsenslänsstyrelsen.överklagas hoslagen, fårmed stöd av
förvaltnings-allmänöverklagas hosärende fåröverklagatbeslut i ett

inskränk-vissmedfår,i andra frågorbeslutLänsstyrelsensdomstol.
tillfall,vissaeller, iförvaltningsdomstolöverklagas hos allmänning,
denföljerförvaltningsrättsliga principer attregeringen. Av allmänna

det.överklagaharbeslutberörs rätt attettavsom
begrav-enskildellerallmäninnehardenTillsynen över att ensom

be-enligtskyldigheterfullgör sinakrematoriumningsplats eller ett
stödmedmeddelatsföreskrifterenligtellergravningslagen, avsom

läns-rättelse haråstadkommalänsstyrelsen. Förlagen, utövas attav
vitesföreläggande.använda sigmöjlighetstyrelsen att av
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överväganden10.2

Laglighetsprövningen, tidigare benämndes kommunalbesvär,som av-
säkerställa kommunala inteatt överskrider de befogen-attser organ

heter de tilldelats Genom relationsändringen mellanstaten.av staten
och Svenska kyrkan kommer församlingarnas kommunal-status som
rättsliga upphöra. följdEn detta blir laglighetspröv-attorgan attav
ningsinstitutet inte längre omfattar de beslut fattas inom Svenskasom
kyrkan. Att så blir fallet sig naturligt bakgrundter mot att statenav
inte längre råder Svenska kyrkansöver angelägenheter. Beslut inom
Svenska kyrkan kommer fattas i enlighet med den ordning be-att som

inom Svenskastäms kyrkan. Därigenom kommer det inte finnasatt
något fastställts regelsystem laglighetsprövningenstaten göraattav
mot.

Enligt vad kommittén erfarit kommer Utredningen trossam-om
fundens rättsliga reglering föreslå det i lagen Svenska kyr-att att om
kan in bestämmelse innebärande besluttas inom Svenska kyrkanatten
får överklagas i den utsträckning kyrkomötet bestämmer. Möjligheten

överklaga beslut inom Svenska kyrkanatt torde emellertid komma att
förbehållas dem tillhör Svenska kyrkan.som

Starka skäl talar emellertid för det i framtidenäven böratt vara
möjligt för alla tillhörighet till trossamfund, få beslutatt, oavsett som

begravningsverksamhetenrör prövade. De regler redan i dagsom
finns i begravningslagen överklagande beslut i enskilda ärendenom av
bör därför finnas kvar. Likaså bör länsstyrelsernas tillsynsansvar över
verksamheten kvarstå oförändrat.

bakgrundMot det otillfredsställande med ordning därattav vore en
beslut skulle kunna överklagas i olikaett två överprövningssystem,

vilka sinsemellan kunde komma till olika slut, ankommer det på
Svenska kyrkan tillse de beslut begravningsverksam-röratt att som
heten inte kan bli föremål för överprövning den inomkyrkliga vägen.
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ordningen förKonsekvenser11 av

huvudmannaskapet

Inledning1.11

och Svens-principbeslutet ändrade relationer mellanGenom statenom
inom Svenskabestämts de territoriellaka kyrkan har pastoratenatt

begravningsverksam-i framtiden skall huvudmän förkyrkan även vara
i möjligt för kommunheten. skall också, precis dag,Det som vara en

trossamfundbli huvudman för verksamheten. Likaså skall ett annatatt
få tillstånd anläggaSvenska kyrkan, eller stiftelse, kunnaän att enen

enskild begravningsplats.
ekono-Kommittén har fått till uppgift analysera de praktiska,att

denna ordning för huvudmanna-miska och rättsliga konsekvenserna av
skapet.

Praktiska konsekvenser11.2

kyrkanhuvudmannaskapet för inom SvenskafortsattaDet pastoraten
mellanbegravningsverksamheten efter relationsändringeninnebär att

rättssubjekt.och Svenska kyrkan kommer åvilastaten att ett nytt
SvenskaEnligt kommittén erfarit i lagvad kommer det attatt anges
centralkyrkan i framtiden skall bestå församlingar och stift samt enav

nivå. Svenska kyrkans organisation i övrigt kommer inom-att vara en
kyrklig angelägenhet. organiseraDetta gäller även sättpastoratens att

in-begravningsverksamheten. Staten således inte hakommer någotatt
flytande hur i detalj begravningsverksam-organiseraröver pastoratet
heten. Självfallet kommer framtiden kunna ställa kraviävenstaten att

begrav-på hur verksamheten bedrivs, i dag skerså t.ex.som genom
innebärningslagen och begravningsförordningen. styrningDenna
bedrivasemellertid bara föreskriver hur verksamheten skaatt staten
kvalitéi form vilka ingå, vilkenåtgärder och tjänster skallav som

dessa skall hålla och liknande. Vid relationsändringen mellan staten
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och Svenska kyrkan upphör vilkenrätt bestämma i ordningstatens att
eller i vilket forum skall fatta beslut begravningsverk-pastoraten om
samheten.

Huvudmarmaskapet för begravningsverksamheten innebär även ett
ekonomiskt ansvarstagande. Huvudmännen bestämmer verksam-över
hetens utfomming har för finansieringen. Enligt kom-samt ansvaret
mitténs förslag skall kostnaderna för begravningsverksamheten delas

alla har beskattningsbar inkomst. inteDe tillhör Svenskaav som som
kyrkan skall för sin del kostnaderna begravnings-svara av genom en
avgift. Denna avgift fastställs och uppbärs huvudmannen för verk-av
samheten. De inte tillhör Svenska kyrkan kommer således påsom
många betala begravningsavgift till Svenska kyrkan. Enorter att en
följd detta blir huvudmannen skiljamåste kostnaderna föratt att utav
begravningsverksamheten och redovisa dessa för sig. För många
huvudmän kan detta innebära de läggamåste sin redovisningatt om
för kunna uppfylla kraven på särredovisning. Det viktigtatt detär att

tydligt dengörs begravningsavgift de inte tillhör Svenskaatt som som
kyrkan betalar bara går till begravningsverksamheten. På sättsamma

det angelägetär de tillhör Svenska kyrkan kan deatt attsom se pengar
de betalar till den inomkyrkliga verksamheten inte används till begrav-
ningsverksamheten.

Ordningen för huvudmannaskapet ställer alltså krav på kost-att
naderna för begravningsverksamheten synliggörs. Detta innebär, utö-

kostnaderna för verksamheten måste särredovisas, kravatt ävenver ett
information.på Enligt kommitténs förslag kommer det obliga-att vara

toriskt för huvudmännen tillhandahålla vissa tjänster inomatt ramen
för begravningsavgiften. skälen tillEtt detta skallär uppnåattav man

enhetlig behandling alla avlidna/dödsbon. I samband med deen attav
reglerna införs det viktigt allmänhetenär får kännedomattnya om

vilka tjänster tillhandahålls särskild debitering och vilkautansom
tjänster dödsboet betala.måstesom

Den bibehållna ordningen för huvudmannaskapet leder tilläven
vissa förändringar i lagstiftningen. Dessa förändringar kan under ett
övergångsskede medföra ökat utbildningsbehov hos huvud-antas ett
männen.
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konsekvenserEkonomiska11.3

huvudmannaskapetförordningenekonomiska konsekvensernaDe av
12.berörs i avsnittförslagen i stortsamt av

Rättsliga konsekvenser1.4l

Svenska kyrkan kommerochrelationsändringen mellanEfter staten
rättssubjekt,helthandbegravningsverksamheten has nyttettatt avom
innebärkyrkan.inom Svenska Dettaterritorielladedvs. attpastoraten

begravningsverksam-förknippad medmyndighetsutövningden ärsom
ändringarGenomrättssubjektet.utföras detkommerheten att nyaav

delegeramöjligt i begravningslagenblir detregeringsformeni att myn-
direkt tilldighetsutövningen pastoraten.

kommerSvenska kyrkan inte längreförsamlingarna inomEftersom
laglighets-försvinner den s.k.kommunalrättsligha någon statusatt

inombeslutenbakgrundnaturligtprövningen. Detta är attmot av
kyrkan be-Svenskafattas i den ordningkommerkyrkanSvenska att
regelsystembakomliggandeintefinns därigenom någotDetstämmer.

laglighetsprövningengöra mot.att
clearingobligatoriski det förslag tilltillMed hänsyn att taxorna,
myndig-frågablir tvingande, dettagit fram,kommittén är omsom

fast-innebär måstefastställa dessa. Dettahetsutövning att taxornaatt
med stöduppgiften inte,myndighet, förutsattställas att avenav

inomcentralttilli regeringsformen, delegeras någotändringarna organ
fastställasEnligt kommitténs mening börkyrkan.Svenska taxorna av
förslagsvismyndighet regeringen bestämmer,regeringen eller den som

Kammarkollegiet.
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Ekonomiska ord-12 konsekvenser av

ochningen för huvudmannaskapet
kommitténs förslagav

12. 1 Inledning

Principbeslutet relationer och Svenska kyr-ändrade mellan statenom
bibe-kan innebär den nuvarande ordningen för huvudmannaskapetatt

hålls. torde medföra ekonomiska konse-Detta inte i sig själv några
kvenser.

Kommitténs förslag emellertid förändringar finan-leder till vissa av
sieringssystemet. olikaförändringar kan i sin föra med sigDessa tur
ekonomiska sambandkonsekvenser, i form vissa avgifter it.ex. attav
med dödsfallet, slo-för tjänster ingår i begravningsverksamheten,som

och med finansiering via begravningsavgiften.ersättspas

12.2 inomDen obligatoriska finansieringen
för begravningsavgiftenramen

ordningDen föreslagits finansieringen huvudman-för innebär attsom
för begravningsverksamheten basutbudskall tillhandahålla ettnen av

delåtgärder och tjänster inom för begravningsavgiften densamtramen
kyrkoavgiften hänför sig till begravningsverksamheten. Där-av som

med bortfaller vissa avgifter totaltdebiteras dödsboet. Någrasom nu
iökade kostnader skall innebärdärför inte uppkomma. Förslagetsett

stället ökad förutsebarhet enskildeoch enhetlighet för den samten
ökad ekonomisk trygghet för denne.även en

tjänsterFör huvudmännen innebär förslaget vissa åtgärder ochatt
begravnings-bekostas dödsboet i stället skall finansieras viasom nu av

avgiften den begravningsverk-del kyrkoavgiftensamt av som avser
Ändringarnasamheten. påverkai finansieringssystemet skall i sig inte
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huvudmännens ekonomi. Förslaget innebär endast beloppatt samma
delvis i form.tas ut, men annan

Begravningsverksamheten i Stockholms kommun finansieras i dag
till hälften kommunalskatten och till hälften avgiftergenom genom
från dödsbona. Kommitténs förslag innebär den del kommunal-att av
skatten begravningsverksamheten de avgifter de-samtsom avser som
biteras dödsbona begravningsavgift. avgiftermed Deersätts en som

bortfalla de debiteras för tjänster enligt förslagetäravses som nu som
tillhandahållasskall inom för begravningsavgiften. Begravnings-ramen

avgiften i Stockholms kommun kan således bli högrenågot änantas
begravningsverksamhetens andel dagens kommunalskatt. skallDettaav
dock bakgrund avgifter från bortfallerdödsbona medmot attses av
motsvarande belopp. Därtill kommer kommunalskatten kan sänkasatt
med det antal skattekrona till begravnings-gårören per som nu
verksamheten. Förslaget innebär härigenom ingen kostnadsökning för
stockholmarna.

12.3 Dissenterskatten

sambandI med stat-kyrka-reformen försvinner dissenterskat-den s.k.
Skatten har, tidigare motiverats denämnts, äventen. attsom av som

inte tillhör Svenska förkyrkan skall betala sin del kostnadernaav
begravningsverksamheten. Enligt förslaget inte tillhörkommer de som
Svenska kyrkan i stället betala till begravningsverksamhetenatt genom
begravningsavgiften. avgift procentuellt beräknadDenna inteär som
dissenterskatten sig för verk-baserar de verkliga kostnadernapåutan
samheten.

förhållandet begravnings-Det dissenterskatten medersättsatt en
avgift beräknas de begravningsverk-på verkliga kostnaderna försom
samheten innebär blibegravningsavgiften håll kan förväntaspå sinaatt
högre dagens dissenterskatt, medan den andra ställen kanän på antas
bli lägre. Utslaget landet helhet införandet begrav-tordeöver som av
ningsavgiften inte innebära kostnadsförändringar för demnågra större

inte tillhör Svenska kyrkan folkbokförda inomoch ärsom pas-som
huvudmän för begravningsverksamheten.ärtorat som

dem inte folkbokfördaFör tillhör Svenska kyrkan och ärsom som
inom kommun huvudman för begravningsverksamheten innebärärsom
borttagandet dissenterskatten och införandet begravningsavgiftenav av
emellertid likabehandling. deMed dagens skattelagstiftning betalar
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folkbokfördaförsamling dedissenterskatt till den ärnämligen dels
kommunalskatten.viabegravningsverksamhetendels till

Clearingen12.4

tillhanda-tjänsterclearingen innebärobligatoriskaDen att somsamma
förvaltningsom-huvudmannensdenvid gravsättning inomhålls egna

viddebitering,särskilddödsboet,skall tillhandahållasråde utan grav-
ekonomiskökadmedförhuvudman. Dettasättning hos trygg-enannan

dödsbon vilkadeför den enskilde. Förökad valfrihethet och en
obligatoriskadenkostnaderna innebärha faktureratsskulleannars

ekonomisk fördel.påtagligclearingen en
clearingsystemet, såsom närmarehuvudmän kanvissaFör ut-

påfrestning.ekonomiskinnebäraavsnitt 7.3.3,vecklats under storen
inomkostnaderintäkter ochflertalet torde dockFör det systemetstora

clearingkostnaderna,sig. ökningsikt komma jämna Enpå utatt av
huvudmannenavlidna lämnar äri antalethar sin grund att somsom

huvud-medförhuvudmannen ävendet antalstörre än atttar emot,
personalochnyanläggningarkostnader förbehov ochmannens av

minskar.
innebärförslagfått i kommitténsutformning clearingenDen som

begravnings-enskildainneharekonomisk förbättring för dem somen
samband medfår ibegravningsplatserInnehavarna dessaplatser. av

avsedda för be-medeldel degravsättningar via clearingen ärsomav
begravningsverksam-förhuvudmännengravningsverksamheten. För

Gravsättningarökarmedföra kostnaden något.kan dettaheten attantas
avlastninginnebär andra sidanenskilda begravningsplatser åpå aven

allmänna begravningsplatserna.de
Stockholms-folkbokförda inomEn andel dem är t.ex.stor av som

för-huvudmansinomområdet väljer i dag någongravsättasatt annan
inomclearingsystemetanslutningen tillvaltningsområde. Eftersom
kost-fakturerasdetta dödsbonaStockholmsområdet låg innebärär att
clea-obligatoriskatjänster.och övriga Dennaderna för gravsättningen

huvud-förkostnaderleda till ökadekan därför kommaringen att
enskildabegravningsavgiften. För desin påverkarvilket imännen, tur

fördelar. En nå-emellertid mycketclearingeninnebärdödsbona stora
dedärför välbegravningsavgift bör uppvägasänhögre attgot avmer
förclearingen inte fakturerasinomnyttjar tjänsternadödsbon som

antalökatskall beaktassammanhangtjänsterna. detta ävenI ettatt
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clearingfall minskat behov gravplatser hos huvudmännen,ettger av
vilket har kostnadsdämpande effekt.en

Enligt kommitténs förslag bör clearingtaxorna fastställas av
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer. Denav som myn-
dighet kommittén har i åtanke Kammarkollegiet.närmast är En ny
arbetsuppgift för Kammarkollegiet kan förvisso förväntas någotge
ökade kostnader hos myndigheten. finnsDet emellertid redan i dag in-
arbetade metoder för fastställa den här Enligtatt taxor arten.av
kommitténs förslag bör företrädare för Kyrkogårdsförbundet och Pas-
toratsförbundet utarbeta förslag till underlag för Kammar-taxor som
kollegiets beslut. Mot bakgrund härav torde kostnaderna hos Kammar-
kollegiet bli försumbara.

12.5 Insyn och inflytande

Kommittén har föreslagit länsstyrelserna förordnaskall ombud medatt
uppgift granska hur deras intressen inte tillhör Svenska kyrkanatt som

tillvara inom begravningsverksamheten. Ersättningen till dessatas om-
bud skall kostnad för begravningsverksamheten. Med hänsynvara en
till enda ombud kan granskningutöva mycket antalatt ett ett stortav

torde kostnaden för varje komma bli försumbar.pastorat pastorat att

12.6 Uppbörd

Kommittén har föreslagit uppbörden medlen till begravnings-att av
verksamheten skall skötas ipå i dag.sätt Någrastort sett samma som
ekonomiska konsekvenser avseende uppbörden torde intedärmed upp-

i anledningstå förslaget.av
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Övriga13 frågor

utredningsarbetets har det framkommit vissa frågorUnder gång som
för kommitténs arbete det likväl kaninte ligger inom ramen men som

Nedanståendefinnas anledning utreda redogörelsenärmare. äratt en
sammanställning dessa frågor.kortfattad av

Bårhus

Enligt kommittén erfarit förekommer det sina håll de bårhusvad på att
finns inom sjukvården inte har tillräcklig kapacitet för förvaraattsom
avlidne till dess begravningsceremoni kan leder tillden Dettaäga rum.

de anhöriga/begravningsentreprenören dentryck på hämtaett att
möjligt.avlidne förekommer med anledning bl.a. dettaDetsnarast av

huvudmännen för begravningsverksamheten anordnar bårhus/att egna
kylrum för förvaring de avlidna. Bårhuskapaciteten emellertidärav
ojämnt fördelad landet. kan i sin leda till ökatDettaöver tur antas ett
antal transporter.

enligt finnas anledningkan, kommitténs mening,Det närmareatt
utreda kapaciteten hos och verksamheten vid bårhusen göraävensamt

tydlig gränsdragning sjukvårdens huvudmännens förmellan ochen
begravningsverksamheten såväl praktiska finansiella i den-som ansvar

fråga.na

förfoga stoftetRätten överatt

Vid begravningslagens förtillkomst föreslog Arbetsgruppen översyn
begravningslagstiftningen i sitt betänkande Begravningslag SOUav

1987:16 frågan skall ordna begravningen skulleatt om vem som
kunna bli föremål för Regeringen emellertid prop.medling. ansåg
1990/91:10 43 tillräckligt tvistefrågor angåendedetatt atts. var
kremering och lag-gravsättning kunde bli föremål för medling. Någon
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reglering har förfoga komstoft därför interätt överatt ettav vem som
till stånd.

Sedan begravningslagen kom till torde andelen avlidna fleramed
olika farniljebildningar bakom sig blivitha fler. finns anledningDet

denna ökning kommer bestå. I vissa fall torde det ökadeatt anta att att
antalet familjebildningar leda till tvister skall ordnaom vem som
begravningen. Det kan därför inte tillfredsställande det sak-attanses

bestämmelser har förfoga den avlidnesrätt överattnas om vem som
stoft. Enligt kommitténs mening bör denna fråga få sin lösning. Detta
kan ske begravningslagen kompletteras med bestämmelserattgenom

förfoga stoft eller lagen ändrasrätten över såatt ett att attom genom
frågan skall ordna begravningen kan bli föremål förom vem som
medling.

Tillstånd till utströende askaav

Enligt 30 § begravningsförordningen 1990:1147 kan askan efter en
avliden, efter länsstyrelsens tillstånd, få på någon platsströs ut annan

begravningsplats. Ansökan tillstånd skall, enligt 32 § begrav-än om
ningsförordningen, den ordnar med gravsättningen.göras av som

kommitDet har till kommitténs kännedom det finns människoratt
i livstiden önskar få tillstånd till deras aska skall få påströsatt utsom
plats begravningsplats. Med nuvarande bestämmelser detän ärannan

inte möjligt för länsstyrelsen i förväg sådant tillstånd. Kommit-att ge
ändringtén begravningsförordningen, på så detsättatt attanser en av

i livstiden blir möjligt erhålla tillstånd till utströende aska, böratt av
övervägas.

Krematorieverksamhet

Verksamheten vid krematorierna för närvarande inför relativtstår en
genomgripande omvandling. förekommer sinaDet på håll dett.ex. att
finns relativt krematorier inommånga och område. Krema-ett samma
torier kapacitet utnyttjas i förhållandevis låg grad. Miljöhänsynvars
har lett till det ställs krav rening rökgaserna frånpåatt numera av
krematorieugnarna. rökgasreningKravet på leder till ökade kostnader
för krematorierna. Denna kostnadsökning lär medföra ökat behovett

strukturell omvandling verksamheten, vilket torde bli på-mestav av
Åtagligt för de krematorier kapacitet inte utnyttjas till fullo. and-vars



ÖvrigaSOU 1997:42 frågor 129

sidan vidmåste, strukturrationalisering, beaktas färreävenra atten
krematorier ökar transportbehovet, vilket kan ha effekter miljön.på

Enligt kommitténs uppfattning kan det såväl miljö- kost-av som
nadsskäl finnas anledning samlat krematorie-att ta ett mera grepp om
verksarnheten. Förekomsten krematorier, utnyttjandet derasav av
kapacitet, transportavstånd, krematoriernas totala effekt miljön samt
verksamhetens totalkostnader bör därför bli föremål för närmare ana-
lyser.

Forskning och utveckling

Begravningsverksamheten vitt skildaspänner områden,över från rök-
gasrening i krematoriema till urval för stomplantering.växter Förav
skötseln begravningsplatserna utvecklas och används maskinerav som
behöver från såvälprövas ergonomisk kapacitetsmässig synpunkt.som
Ett område hittills, så vitt känt inte har varit föremål förär,som
undersökning allmänhetensär attityder till begravningsverksamheten
i allmänhet och vilken betydelse gravplatsens placering och utformning
har för sorgearbetet.

Exempel konkretapå projekt inom ämnesområdet tids-är en
faktorlista för kyrkogårdsarbete, utveckling nyckeltal, sluten ask-av
hantering krematoriema,på miljöchecklista vid upphandling, åtgärder
för minska behovet säsongsanställd personal,att av gemensam
nomenklatur, återanvändning kyrkogårdsmark och utvecklingav av
datastrategier för ochsmå kyrkogårdsförvaltningar.stora

Kommittén har länmat förslag till hur den framtida finansieringen
begravningsverksamheten skall ske. Det enligt kommitténsär,av me-

ning, rimligt utredaäven möjligheterna skapa föratt att resurser
forskning och utveckling. En sådan utredning bör omfatta total be-en
hovsinventering forskning och utveckling inom området. börDenav
även förslag hurpå och medel skall tillskjutas hurge samtav vem
förvaltning och fördelning medel bör ske.av

5-l7-0372
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Genomförande14

Kommitténs förslag bygger, direktiven föreskrivit, denså attsom
nuvarande ordningen för begravningsverksamheten bibehålls i stor ut-
sträckning.

förändringar förslaget för sig, i förhållande till vadDe medsom
gäller, i huvudsak finansieringen obligatoriskamed densom nu avser

clearingen, de särskilda gravplatserna inflytandet för demsamt som
inte tillhör Svenska kyrkan.

Kommitténs förslag till finansiering begravningsverksamhetenav
innebär varje huvudman i sin redovisning särskilja de kost-måsteatt
nader hänför sig till begravningsverksamheten kost-från övrigasom
nader. Denna särredovisning tid innan detmåste genomförd i godvara
budgetår då lagändringarna träder i kraft. nödvändigt förDetta är att
huvudmannen skall kunna fastställa begravningsav-avgiftssats förrätt
giften i tid underrätta kommunen denna.samt om

Enligt kommitténs förslag flyttas för de särskildaansvaret grav-
platserna från stiftssamfälligheterna. stiftssamfälligheter harSamtliga
fullgjort sitt tillhandahålla särskilda gravplatseratt attansvar genom
sluta avtal med olika huvudmän för begravningsverksamheten. Avtalen
har utformats olika avseende ekonomiska kompensationen.på densätt
Någon övergång beläg-äganderätten till den mark gravplatserna ärav

harpå emellertid inte förskett. När stiftssamfälligheternasna ansvar
de särskilda gravplatserna upphör får det ankomma avtalsparternapå

avtaletpå det lämpar sig med hänsyn till det enskildasättatt som
upphäva detta.

vidare tänktaDet väsentligt allmänheten informeras deär att om
förändringarna inom informations-begravningsverksamheten. Detta
arbete bör så det klart vilka förändringar kommerstårstarta snart som

ske. Särskilda informationsinsatser avseendetorde därvid behövasatt
vilka åtgärder och tjänster ingår i finansieringen begrav-som genom
ningsavgiften och vilka kostnader debiteras dödsboet ävensamtsom
vad den obligatoriska för-clearingen innebär. Kommittén vill därför
orda det vilka åtgärder kan lämpliganärmare övervägsatt som vara
för sprida kärmedom den lagstiftningen.att om nya
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huvudmänhar kommittén erfarit vissaUnder arbetets gång att
till ellerbegravningsceremoni kan hållasbegränsat de dagar etten par

framkommit det finns önskemålvecka. Samtidigt har detdagar attper
veckodagar,skall kunna hållas olikabegravningar på t.ex.attom

huvud-kommitténs uppfattning, angelägetlördagar. enligtDet är, att
begravnings-verkar förför begravningsverksamhetenmännen att

tillgängliga iför begravningsceremoni blir såplatserna och lokalerna
tillgängligheten inte begränsasutsträckning möjligt samt attstor som

vecka.till eller dagarnågon några per
peka viktensammanhang vill kommittén påI detta även attav

råd ochfortsättningsvis lämnar upplysningar,huvudmärmen även an-
Sombegravningsverksamheten.hjälp till enskilda i frågor rörnan som
of-informationexempel sådana upplysningar kanpå nämnas varom

Svenska kyrkansñciant för begravningsceremoni i ordning änannan
finns tillgå.att
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15 Författningskommentar

15.1 Förslaget till lag ändring i begrav-om

ningslagen 1990:1144

l kap.
§1

har utökats definitioner begravnings-Paragrafen med begreppenav
enligtverksamhet, huvudman och församling. Eftersom ordet pastorat,

vad kommittén erfarit, inte i lagstiftningenkommer användasatt om
Svenska kyrkan, och inte nyttjas Svenska kyrkanheller kommer att av

församling.själv, har ordet genomgående med begreppetersatts
ändring den organisatoriska nivån för begravningsverksam-Någon av

avsedd. församling i lagförslagetheten inte Begreppetär motsvarar
nuvarande be-sålunda begreppen och kyrklig samfällighet ipastorat

gravningslag.
Eftersom församlingarnas myndigheter kan förväntasstatus som

upphöra vid de ändrade relationerna Svenska kyrkanmellan ochstaten
definitionernahar begreppen kyrkogårdsmyndigheter och kremato-av

riemyndigheter tagits bort.

2 kap.
1 §
Se kommentaren till kap.1 1

2 §
till-Bestämmelsen innebär stiftssamfálligheternas skyldighet attatt

handahålla särskilda skyldighet kommer igravplatser upphör. Denna
stället åvila varje enskild huvudman. Skyldigheten fullgöraskanatt
antingen regi ellersärskilda gravplatser tillhandahålls iattgenom egen
via avtal med huvudman. särskilda gravplatserMed begreppetarman
skall i fortsättningen ochförstås gravplatser hålls samladeäven som
avskilda från övriga gravplatser.
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3 §
Se kommentaren till kap. 11

4 §
ändrats till följd ändringen 2Andra stycket i paragrafen har avav

15 §
det möjligt för denBestämmelsen göra utan attatt varaavser som,

begravningsverksarnheten, innehar eller flerahuvudman för en
avhända sig äganderätten tillallmänna begravningsplatser utan attatt,

begravningsplatserförvaltningen eller fleramarken, lämna över av en
vari begravningsplatsentill för det förvaltningsområdehuvudmannen

möjlighet låta kostnaderna förbelägen. dettaPåär sätt öppnas atten
begravningsplatser finansieras via de medelsamtliga allmärma ärsom

äganderät-för begravningsverksamheten. Någon övergångavsedda av
fastighetsreglerings-åtföljande svårigheter frånmed eventuelltten,

synpunkt, inte nödvändig.är

16 §
möjligt för kommun huvudmanParagrafen det ärgöraatt somavser

förvaltningbegravningsverksamheten bidraga till församlingsför att
församlingen.begravningsplats innehas Dennaallmän som avav

församlingen inte överlämnatblir aktuell för det fallbestämmelse
allmänna till kommunen.den begravningsplatsenförvaltningen av

3 kap
1 §

församling, vilketsamfällighet har med ordetkyrkligBegreppet ersatts
sammanslutning för-innefattarenligt definitionen i l kap. 1 § även av

ändring avsedd.samlingar. Någon i sak inteär
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5 kap
3 §
Kyrkogårdsmyndigheten har, skäl framgår kommentaren tillav som av
1 kap. 1 med begreppet huvudmarmen för begravnings-ersatts
verksamheten. Någon ändring i sak inte.avses

6 §
Krematoriemyndigheten har, skäl framgår kommentaren tillav som av
l kap. 1 med begreppet innehavaren krematoriet.ersatts Någonav
ändring i sak inte.avses

9 §
Se kommentaren till 5 kap. 6

11-13, 16 18 §§och
Av skäl framgår kommentaren till l kap. 1 § har begreppensom av
myndighet kyrkogårds- och krematoriemyndighet medsamt ersatts
huvudmannen för begravningsverksamheten respektive innehavaren av
krematoriet. Någon ändring i sak inteär avsedd.

6 kap.
2 §
dennaI bestämmelse har begreppet innehavaren begravningsplatsenav

begreppet kyrkogårdsmyndigheten i stället för begreppetersatt huvud-
för begravningsverksamheten, vilket kommit till användningmannen

i 5 kap. 3 Anledningen till detta det finnst.ex. församlingarär att
inom Svenska kyrkan huvudmän for begravnings-utan attsom, vara
verksamheten, innehar och förvaltar eller flera allmänna begrav-en
ningsplatser. innehavareDessa bör i fortsättningenäven själva kunna

frågor flyttning.pröva om

3 §
Se kommentaren till 6 kap. 2
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7 kap.
8 §

tillutdebiteras be-via medeli förslaget definansierasGravplatsen som
och delbegravningsavgiftengravningsverksarnheten avengenom
försärskild avgift gravrättenMöjlighetenkyrkoavgiften. ta utatt

därför.upphör

9 §a
de tjänstertid 25 iunder åringår gravplatsförslagetI som,omen

dödsfall. Vidvidskall tillhandahållasdebitering,särskildutan
tillgodoseskan dennabefintliggravsättning i rätt genomgrav

förnyelseförlängning eller gravrätten.av
bör detgravsättning,samband medupplåtelse,Vid förnyad utan ny

ersättning för dehuvudmarmenmöjligt fördäremot att ta utvara
upplåtelsen. Sådanförnyadetill denhänförligakostnader ärsom

för vissstycket, ske§ förstaenligt kap. 5upplåtelse kan, 7förnyad
för alltid.50 elleroch högst år,tid, minst 15

20 §
i de tjänstertid 25gravplats under årförslaget ingårI som,en om

Paragrafendödsfall.tillhandahållas viddebitering, skallsärskildutan
med 9 kap. 9har ändrats för överensstämmaatt

8 kap
§1

20till 7 kap.stycket: kommentarenFörsta se
möjlighetenföljdAndra stycket har ändrats utatt taattsom en av

särskild avgift för upphör.gravrätten

9 kap.
1 §

begrav-skall betaladen personkretsparagrafen definierasI som
skall betala begrav-tillhör Svenska kyrkaninteningsavgift. De som

samtligaskallfolkbokföringsort. Därjämteningsavgift, oavsett
huvudmanfolkbokförda inom kommunkyrkotillhöriga ärär somsom

begravningsavgift.betalabegravningsverksamhetenför
imedlemmardemBegravningsavgift skall betalas äräven av som

intekyrkan ochtillhör Svenska ärförsamlingar,icke-territoriella
för begravnings-huvudmaninom kommunfolkbokförda ärsom

kostnadenkyrkan ingårtillhör Svenskademverksamheten. För som
kyrkoavgiften.begravningsverksamheten iför
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2 §
Avgiftssatsen för begravningsavgiften skall fastställas huvudmannenav
för begravningsverksamheten inom respektive förvaltningsområde.

innebärDetta huvudmannen i sin redovisning hålla isärmåsteatt
kostnaderna för begravningsverksamheten från övriga kostnader. I
paragrafen hänvisas till 1965:lagen 269 särskildamed bestämmelser

kommuns och menighets utdebitering variskatt,om arman av m.m.,
hur avgiftssatsen skall bestämmas.anges

3 §
Efter relationsändringen mellan och Svenska upphörkyrkanstaten
församlingarnas inom Svenska kyrkan kommunstatus. Svenska kyrkan
kommer inte heller offentligrättsligt i be-nuvarandeatt ettvara organ
märkelse. Eftersom Svenska kyrkans organisation blir inomkyrkligen
fråga bör det inte i begravningslagen in några bestämmelsertas som

sikte på budgetarbetetnär skall klart. dennaAvtar t.ex. vara
anledning finns någon motsvarighet till 19 kap. § tredje stycket7
kyrkolagen 1992:300 och 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen
1991:900 inte med i förslaget. För begravningsverksamheten skallatt
fungera måste emellertid skatteförvaltningen få kännedom den fast-om
ställda avgiftssatsen viss tid innan kommande beskattningsår. Be-
stämmelsen tillsammans med 9 kap. § begravningslagen och4avser,
3 b § andra stycket lagen 1965:269 med särskilda bestämmelser om
kommuns och menighets utdebitering skatt, attarman av m.m.,
säkerställa skatteförvaltningen underrättas.att

4 §
Bestämmelsen 21 kap. 2 § första stycket kyrkolagen.motsvarar
Kommunen skall därefter enligt 3 b § andra stycket lagen 1965: 269
med särskilda bestämmelser kommuns och menighetsom annan
utdebitering skatt, underrätta skatteförvaltningenav m.m. om
avgiftssatsen för respektive i kommunen ingående församling.

5 §
Kommun huvudman för begravningsverksamheten skallärsom
underrätta skatteförvaltningen begravningsavgiftssatsen samtidigtom
med underrättelsen kommunalskattesatsen. Bestämmelsen attom avser
förenkla för kommunen och skatteförvaltningen rapporteringattgenom

avgiftssats och skattesats sker vid tillfälle.ettav
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6 §
begravnings-skatteförvaltningenParagrafen riktar sig till och attanger
inkomsten.beskattningsbaraavgiften skall beräknas den kommunaltpå

§7
1965:269 mediutbetalningsbestämrnelser finns lagenDe som
menighets utde-kommuns ochsärskilda bestämmelser annanom

begravnings-skall tillämpas avseende denbitering skatt, ävenm.m.av
till församlingar och kommuner.avgift skall betalas utsom

8 §
utarbetandeskattebetalningslag underParagrafen den äratt somanger

begravningsavgiften.kommer bli tillämplig påävenatt

9 §
tillhandahållas dödsboetparagrafen de tjänster skallI utananges som

inomtjänsterna ingår,särskild debitering. de uppräknadeUtöver
nöd-sådana åtgärderför begravningsavgiften, äräven somramen

fullgöra sin skyldighetvändiga för huvudmarmen skall kunna attatt
exempelgravanläggningar. Somtillhandahålla gravplatser och andra

inventarierunderhåll byggnader ochsådana åtgärder kanpå nämnas av
begravningsplatsen, skötselverksamhetennödvändiga för påärsom

nödvändig administration.allmänna ochytorav

10 §
riksomfattande clearinginförs obligatorisk,Genom bestämmelsen en

innebärför begravningsverksamheten. Dettamellan huvudmännen att
tjänster omfattasi åtnjutande deavliden kan komma som avaven

helst,vilken huvudman dödsboetbegravningsavgiften hos utan attsom
inomovillkorligdebiteras. till gravsättningNågon rätt m.m. annan
inskränkningförvaltningsområde inte. Denhuvudmans föreligger dock

gäller alltjämt.stycket begravningslagen innebär2 kap. 3 § andrasom

11 §
folkbokfördden huvudman avlidneParagrafen innebär dendäratt var

tillhandahållsettkostnadsansvarvid dödsfallet får för de tjänster som
får inteför tjänsterinom clearingsystemet. Någon ersättning dessa

debiteras dödsboet.
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12 §
Denna bestämmelse medför clearingsystemet blir tillämpligtatt även
vid gravsättning på enskilda begravningsplatser och på allmännam.m.
begravningsplatser innehas och förvaltas någon inte ärsom av som
huvudman för begravningsverksamheten. Ersättningen skall erläggas

huvudmannen för det förvaltningsområde där den avlidneav var
folkbokförd vid dödsfallet och medutgå beloppsamma som om
tjänsterna tillhandahållits huvudman.av annan

må
Genom deltagandet i clearingsystemetatt blir obligatoriskt och
clearingtaxan tvingande fastställandetär betraktataxan attav som
myndighetsutövning. Det bör därför ankomma regeringenpå eller
någon central myndighet fastställaatt taxan.

10 kap.
1§
Genom bestämmelsen skall insynen och inflytandet begravnings-över
verksamheten för dem inte tillhör Svenska kyrkan öka. Ombudetsom
skall granska hur de kyrkliga huvudmännen tillvara deras intressentar

inte tillhör Svenska kyrkan. Konstruktionen innebär insynen,som att
och därigenom inflytandet, ökar för dem inte tillhör Svenskasom
kyrkan samtidigt intrångnågot i Svenska kyrkans organisationsom
inte sker.

2-3§§
Dessa båda bestämmelser detgör möjligt för ombuden granskaatt
begravningsverksamheten förmedla önskemål från dem intesamt som
tillhör Svenska kyrkan. Ombudet har ställa frågorrätt och göraatt
påpekanden frågornär begravningsverksamheten behandlas vidom
sammanträde i församlingen. Någon beslutanderätt tillkommer däremot
inte ombudet.

4§
Bestämmelsen stärka länsstyrelsernas tillsynsmöjligheterattavser

ombudets skyldighet missförhållanden tillgenom att rapportera
länsstyrelsen. Efter sådan ankommer det länsstyrelsenpårapporten

ställning till åtgärderatt ta skall vidtas.om
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§5
begravningsverksarn-kostnad förtill ombudetErsättningen utgör en

ersättningenlänsstyrelsen bestämmaankomma påheten. börDet att
länsstyrel-törordnaddenne kommerför eftersomombudet, att avvara
Länsstyrel-tillsynsverksamhet.länsstyrelsensdeloch utgöra en avsen
ersättnings-bestämmandetvidmed varandrasamrådabör avserna

nivån.

11 kap.
6 §

myndigheterkrematoriemyndighetemasochKyrkogårds- status som
Svenska kyrkan.ochrelationsändringen mellanupphör statengenom

allmäninnehavaremed begreppendärförbegrepp harDessa ersatts av
inteändring i sakkrematorium. ärrespektive Någonbegravningsplats

avsedd.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

januarii kraft den lbegravningslagen trädaändring iLagen avsesom
i kraft den§§ träda2 8vitt 9 kap.2000, såutom som avsesavser -

i kraftträdabestämmelser börSkälet till dessaoktober 1999.1 att
föravgiftssatsenfastställandetsådana åtgärdertidigare är att avsom

i desslagändringarnaviss .tid innanbegravningsavgiften skemåste
börja tillämpas.helhet kan

lagen i dessjanuari 2000 börinträffat före den 1dödsfallFör som
tillämpas.äldre lydelse

ändring i lagenFörslaget till lag15.2 om

bestämmelsersärskilda1965:269 med
menighetsochkommuns ut-annanom

debitering skatt, m.m.av

1 §
kyrkanSvenskaochrelationsändringen mellansamband medI staten

begravnings-förförsamlingsskatt. Avgiftssatsenupphör rätten att ta ut
nuvarande för-denemellertid bestämmas påavgiften skall sättsamma

skattekronor,antali förhållande till detsarnlingsskatten, dvs. som
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enligt skattemyndighetens beräkning kommer påföras deatt av-
giftsskyldiga vid taxeringen det år avgiftssatsen skall fastställas.

andraI stycket har hänvisningen till kyrkolagen strukits. Enligt 9
kap. begravningslagen skall församling huvudman förärsom
begravningsverksarnheten fastställa avgiftssatsen för begravnings-
avgiften före november månads utgång. Någon möjlighet vidatt

tidpunkt fastställa avgiftssats finns inte.senare arman

3 §
kyrkligaBegreppet samfälligheter har bytts sammanslutningarut mot

församlingar för korrespondera begreppet församling i be-att motav
gravningslagen. Någon ändring i sak inteär avsedd.

3 §a
Ändringen bestämmelsen innebär kommun huvudman förärattav som
begravningsverksamheten skall underrätta Skattemyndigheten denom
avgiftssats för begravningsavgiften fastställts för det kommandesom

samtidigtåret med underrättelsen kommunalskattesatsen.om

3 §b
I kommitténs förslag behålls nuvarande uppbördssystem i stor

Ändringarnautsträckning. i bestämmelsen medför nuvarandeatt
rapporteringssystem vad gäller församlingsskattesatsen blir tilllämpligt
beträffande avgiftssatsenför begravningsavgiften. Församlingarna skall
således underrätta kommunen fastställd avgiftssats för begravnings-om
avgiften, varefter kommunen skall vidarebefordra dessa uppgifter till
skattemyndigheten.

4 §
Bestämmelsen har ändrats för bli tillämplig avseendeävenatt
kommuns medel till -begravningsverksamheten Då medlen till be-
gravningsverksarnheten skall hållas avskilda från övriga kommunala
medel detär emellertid inte lämpligt de blir föremål för denatt
kollektiva slutavräkning gäller för kommunalskattemedlen. Detsom
sjunde stycket säkerställa medlen till begravningsverksam-attavser
heten blir föremål för individuell slutavräkning till respektive
kommun.

4 §a
Bestämmelsen har omarbetats på så begreppetsätt begravningsav-att
gift fått begreppet församlingsskatt.ersätta innebär för-Detta att
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samlingars begravningsavgiftsmedel från utbetalnings-uppbörds- och
försam-synpunkt behandlas på den nuvarandesättsamma som

lingsskatten.

Ikraftträdandebestämmelse

ändring i 1965:269Lagen lagen med särskilda bestämmelserom om
kommuns och menighets utdebitering trädaskatt,annan av m.m. avses
i kraft 1 januari 2000, 3 §§den vitt 3 och bsåutom avser soma

träda i kraft den 1 oktober 1999. Skälet till dessa bestämmel-attavses
bör träda i kraft tidigare sådana åtgärder fastställandetär attser som
avgiftssatsen för begravningsavgiften ske viss tid innanmåsteav

kanlagändringarna i dess helhet börja tillämpas.

15.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1979:417 utdebitering och utbe-om

talning skatt vid in-ändring i riketsav

delning i kommuner, landsting för-och
samlingar.

4 §
Paragrafen har ändrats lagens § indelningsändringarsså 1att om
betydelse bestämmandeför skattesats blir tillämplig be-påävenav
gravningsavgiften.

Vid relationsändringen mellan och Svenska kyrkan blirstaten
församlingsindelningen inomkyrklig fråga. Samtidigt det nöd-ären
vändigt för uppbörden lokalt förankrad begravningsavgift attav en
skatteñrvaltningen får kännedom försarnlingsindelningen och deom
förändringar sker i denna. I paragrafen har därför tillkommitsom en
bestämmelse Svenska kyrkan skyldig till Riksskatteverketäratt attom
anmäla de ändringar sker i ñrsamlingsindelningen.som

Ikraftträdandebestämmelse

ändring i lagen 1979:417Lagen utdebitering utbetalningochom om
ändring iskatt vid rikets indelning i landsting och ñr-kommuner,av
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samlingar träder i kraft den 1 januari 2000 samtidigt reformen imed
stat-kyrka-frågan.

15.4 Förslaget till lag ändring i kom-om

munallagen 1991:900

8 kap.
9 11 §§och

kommunNär huvudman för begravningsverksamheten börär
tidpunkten för fastställandet begravningsavgiftenavgiftssatsen forav

den för harkommunalskatten. Bestämmelsernavara samma som
ändrats i syfte möjliggöra kommunal-rapporteringatt gemensam av
skattesats och avgiftssats.

Ikraftträdandebestämmelse

kraftLagen ändring i kommunallagen 1991:900 bör träda i denom
oktober1 1999. Fastställandet avgiftssatsen och underrättelsen omav

denna ske viss tid innan stat-kyrka-frågan träder imåste reformen i
kraft.
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Reservation
fpTorgersonSusannledamotenav

för demsärskilda gravplatsernaför de8 Ansvaretkapitelavseende
trossamfund.något kristettillhörintesom

BVKBegravningsverksamhetskommittén stats-tilldirektiven angerI
ickeförgravplatsersärskildaoch hällaanordnarådet attansvaretatt
detAvkyrkan.Svenskaligga påbörlängreintetrosbekärmarekristna

läggabland ansvaretlösningar,olika attBVK annatskälet har prövat
Utredningens har kom-majoritetlänsstyrelserna.ellerkommunernapå

punktdennadirektiven påuttryckligadedettill slutsatsenmit trotsatt
anordnaförskall ha attföreslå ansvaretbäständå pastoratenär attatt

religions-detJagdennaför attgravplatsersärskilda avansergrupp.
tillkommit framhadeutredningenvarit bättrehadefrihetsskäl enom

utredningsdirektiven.medi enlighetlösning
uppdrarrimligtintedetuppfattning kan att statenEnligt min vara

fort-tusenârsskiftetvidrelationsändringen attefterSvenska kyrkan
förbegravningsplatseravskildaordnaför personer somattsatt ansvara

märmiskordeförrespektsamfund. Avkristetvarjeutanförvalt ståatt
förlösningsökthaaktivt attutredningenbordegällerdet här enmer
fun-inteharkyrkan. DetSvenskautanförhuvudmanlämpligfinna en

utredningen.inomför dettaintressenits
ochpunktdennaförslag påutredningensmigJag motreserverar

till hurförslagmedkommaremissinstansernaförlämnar attöppet
kan lösas.frågan
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yttrandeSärskilt

s, LarsSegerströmEvaledamöternaav
Åke s,Paulssons, IngvarLundberg

Hiller-MarjaochKhabiry sElAshraf

vström

kommitténdockViförslag.kommitténs attbakomVi ställer anseross
demokratiaspekten.beaktatutsträckningtillräckliginte i

detskall göraoch kommunernainnebärDemokrati somstatenatt
skall fungeradettaFörskallde göra.bestämmer attmedborgarna att

dialog.pågåendeständigtochdemokrativitalkrävs enen
för-antaletradikaltminskadeKommunsarnrnanläggningarna

kommunala nämn-avskaffatrendenpågåendetroendevalda. Den attnu
riskeravisikt kanförtroendevalda. På atti sig färreocksåbetyderder

uppgifter görförvaltningenieffektivitetssträvandena gemensammaav
skullförmänniskornamänniskornabortglömmervi sam-varsatt -

uppgifterna.utföra depåtagit sigharhället att gemensamma
utredande, tän-intensivtutvecklingen pågårmed denParallellt ett

demokratis-denförändrapågårprojektkonkretaoch attkande utsom
delaktigaför medborgarnaunderlättaför attinfrastrukturenka att vara

inflytande.haoch
samhällsutvecklingen ärdelaktig iochinflytandehaViljan att vara

hennesellerutifrån hansenskildedenfram hosnågot växer egnasom
helhetsamhälletuppgift för attviktigDeterfarenheter. är somen

hinderuppstå,riskerar mot-finns ochhinderdeundanröja somsom
påverka.möjlighetmedborgarnasverkar att

sigtänkakansamhälletoroväckande attmycketdetFör är omoss
berörmyndighetsutövningsamhällsuppgift medsärskildför osssomen

imedlemmardvs.människor, ettantalbegränsatendastskaalla, ett
trosuppfatt-medMänniskorinflytande.tilltrossamfund ha rätt annan

besluten.påverkamöjlighetenutanförning ställs att
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Det banaltär påpeka, nödvändigtatt i detta sammanhang;men
begravningsverksamheten uppgiftär med bestämdhet kommeren som

beröra alla.att oss
Vi respekterar riksdagsbeslutet Svenska kyrkan efteratt även år

2000 ska huvudman för begravningsverksamheten. betydervara Det
Svenska kyrkans medlemmaratt kommer kunna delta i naturligatt en

demokratisk där beslutsfattarna väljs utifrån väljarnasprocess priori-
teringar. dagI detär 15 % befolkningen står utanförca av som
Svenska kyrkan. Med erfarenhet från andra länder detär troligt att
fler väljer inte ingå i Svenska kyrkan efteratt relationsändringen. Där-
med ställs flerärmu utanför möjligheten till inflytande och delaktighet.

De slutsatser hittills dragits erfarenheterna Svenska kyr-som av av
kans handhavande begravningsverksamheten iär positiva.av stort sett
denI pågående snabba samhällsförändringen och ändrade relationer

mellan och Svenska kyrkanstaten så detär ingalunda självklart denatt
uppfattningen kommer bestå.att

Genom kommitténs förslag kommer rad väsentliga frågoren att
regleras i lag. Viktiga beslut såsom fastställande begravningsavgift,av
policyfrågor andra religioner ochgentemot trosuppfattningar, plane-
ring begravningsplatsernas utformning och inriktning kommerav av
naturliga skäl fattas lokalpå nivå.att

Man kan räkna med just besluten skaatt fattas lokalpå nivåsom
kommer inrymma olika uppfattningaratt mellan tillhöriga och icke-
tillhöriga Svenska kyrkan. Det finns risk beslut be-att t.ex.en om
gravningsavgiften uppfattaskan så den också innefattar medelatt för
den inomkyrkliga verksamheten. Huruvida begravningsplatsen ska

vigd jord eller inte, de redan invigda begravningsplatsernavara att bör
avsakraliseras av-vigas, principfrågorär kan komma behövaattsom

förvägas olika intressegrupperatt ska känna sig behandlade med res-
pekt.

Med utgångspunkt i samhällets och medborgarnas ambitioner om
ökat inflytande och delaktighet allapå nivåer vi kommitténsattanser
förslag ombud utsedd länsstyrelsen inte uppfyller kravetom på de-av
mokrati.

En möjlig väg uppfylla samtliga medborgaresatt rättmätiga krav på
delaktighet och insyn bildaär nämnd uppgiftatt skötaären attvars
begravningsverksamheten. Nämnden bör bestå frånrepresentanterav
Svenska kyrkan och kommunen. Representationen fördelas så att
Svenska kyrkan tillsätter platser i relation till antalet medlemmar och
kommunen företräder de inte tillhör Svenska kyrkan. Först närsom
samtliga folkbokförda val har möjlighet påverkagenom att representa-



149yttrandeSärskilt1997:42SOU

verksamheten,utformningenochinriktningendärmedochtionen av
objektiva.uppfattaskunnabeslutenkommer att som

dåviktigarebeslutsfattandet äni ärrepresentationutökadEn
skakyrkanSvenska ävenföreslårdirektivenkommittén attmot --

begravningsplatsema.särskildaför dehuvudmanvara





Bilaga 1

;får
Kommittédirektiv

ochÄndrade mellanrelationer Dir.staten
1995:162kyrkanSvenska m.m.

december l995rcgeringsszimmanträde den ZlvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

relationer mellanändradefattats statenprincipbeslut harlitt om
l995/96: KUIZ,bet.l995/96:80.Svenska kyrkanoch prop.

antalbehöverhäravMed anledningl995/96:84. ettrskr.
följandeskalländamållör detta ut-ochutredasdelfrågor

uppdragsärskildaochtillsättasredningar ges:
frågor,och andra rättsligakonstitutionellautredning om-

förformernautredaRiksskatteverkettilluppdragsärskilt att-
kyrkoavgift.uppbördstatlig av

begravningsverksanilieten.inredning om-
kyrkligautreda denKammarkollegietuppdrag tillsärskilt att-

relationsändring.videgendomen en i
kyrkligvärdefullkulturhistorisktvårdenutredning avom-

kyrkoarkiven.egendom och samt
relationer-ändringvidpersonalfrågornautredning avenom-

trossamfund.tillstatligt stödoch omna
ochprineippropositionregeringenshaskallUtredningarna
forutgångspunktrelationsändringenbeslutriksdagens somom

Förskall inrättasberedningsorgansärskilt attarbete. Ettsitt
Samverkanutredningsarbetet.isamordningochunderlätta insyn
utrednings-Svenska kyrkansochmellanskeskall också statens

arbeten.
kostnaderdeskallutredningsarbetet prövasstatligadetl som

Enfinansieras.skalldessasig och hurmedförförslagen
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grundläggande förutsättning skall därvid statsfinansielltvara en
neutral lösning.

Utgångspunkter

Riksdagen har efter förslag regeringen 1995/9680.prop.av
bet. l995/96:KU rskr.l l995/9öz84 fattat principbeslutett om
ändrade relationer mellan och Svenska kyrkan. detlstaten
följande redovisas några de väsentligaste utgangspunkternaav
för detta beslut.

Den demokratiska pICL.S&#39;.&#39;L&#39;II

Ingen reform har i modern tid varit föremål lör saannan
omfattande och ingående överväganden under sa lång tid som
frågan ändrade relationer mellan och Svenska kyrkan.statenom
Det principiella ställningstagande gjorts har successivtsom nu

fram under demokratisk beslutsproeess i bådemognat en som
omfattning, djup och längd har motsvarigheter. Den stora
omvandling Sverige genomgått under de etthundra-senastesom
femtio åren till följd industrialiseringen. sekulariseringen ochav
invandringen har i grunden förändrat statskyrkosyste-synen
met.

Ett förändrar .vumlicll/c

Den kyrkliga verksamheten har traditionellt haftsett stor
betydelse och varit viktig del i samhällsutveeklingen. Underen

decennier har takten i förändringarna ökat och har tättsenare
det svenska samhället blivit alltmer mångkulturelltatt ochse

mångreligiöst led i den internationella integreringen.ettsom
Detta har bl.a. medfört Svenska kyrkan inte längre har denatt
självklara position den har haft tidigare. Svenska kyrkansom
får verka under andra förutsättningar de fanns iännu som en
tid då kyrkans myndighetsprägel tydlig och framträdande.var

Genom Sveriges ökade internationalisering och den stigande
värdepluralismen i vårt samhälle har också relationerna mellan
trossamfunden förändrats. Det påtagliga tillväxtenärmest av
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kyrkorna, detde ortodoxaromersk-katolska kyrkan ochden
förändringar-trosbekännareicke-kristnainslagetökade samtav

föränd-tydliga blirSärskiltfrikyrkorörelsen.svenskadenina
invandrarnastorstadsområdena därdelarvissainomringarna av
anledningfinnsbefolkningen. Detandelbetydandeutgör aven

tilltillhörighetenochförhållande bestårdetta attattanta
andramedanrelativt låghåll blirdelkyrkanSvenska en

kommerinvånarnaandelhögfortsättningsvis atthåll även aven
invandrarsam-kyrkan,Svenskakyrkan. FörSvenskatillhöra

anpassningökadkravställer dettafrikyrkornaochfunden en
mellanSamverkanförhållandena.förändrade trossam-detill
arbetet intensi-ekumeniskadetbreddats ochocksåharfunden

årtionden.underfördjupatsochlierats senare
bakomutvecklingen liggerskisseradedragihärDen grova

riktningstat-kyrkarelatioiterna iändra mot attbehovet attav
jämställdatrossamfund blirövriga änochkyrkanSvenska mer

närvarande.för

.vIczt-kyrkcifráigzmBeredningen uv

mellanändrade relationerfrågan1950-talet harSedan statenom
utredningarantal statligakyrkanoch Svenska övervägts ettav

reformerVissaoch teknisk karaktär.politiskbåde merameraav
genomförts,ocksådelvis betydelse harkyrkaninom storav
ändringgrundläggande1980-talet, någonundersärskilt avmen

Kyrkoberedningenstånd.har inte kommit tillrelationerna
slutbetänkandesitti1994emellertid under vårenredovisade

framtidaförslag tilll994z42trossamfunden SOUochStaten
övrigakyrkan ochSvenskamellanrelationer trossam-staten,

fund.
Kyrkoberedningen gick sedanfrånFörslagen ut en

1995härefter vårenvidtog underochremissmycket bred
överläggningamai Vidpartiledaröverläggningar ämnet.

majori-parlamentariskfanns betydandedetframkom det att en
Vidare fördesstzit-kyrkarelatioiterna.för förändringtet aven
Centerpartietochregeringensärskilda mellanöverläggningar
Regeringenfråga.i dennaresulterade ivilka en samsyn
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härefter sitt principförslag ändraderedovisade relationerom
tilloch Svenska kyrkan l995 års kyrkomöte.mellan staten

de olika överläggningarna.Förslaget grundade sig sittl
regeringen till kännayttrande kyrkomötet skrivelsensattgav

andra kyrkolagsutskottet dem.grundelement, så preciseratsom
behovtillgodoser Svenska kyrkans och därmed kan ligga till

Kyrkomötets beslutgrund för reformarbetet. fattades med
majoritet.mycket stor

Ändradeproposition l995/96:80 relationer mellanl staten
och Svenska föreladekyrkan regeringen riksdagen sitt förslag
till riktlinjer för det fortsatta arbetet relationsändringen.med
Riksdagen godkände förslaget den december8 1995. Av
riktlinjerna framgår det fortsattbehövs statligt utrednings-att ett
arbete i fråga konstitutionella och andra rättsliga frågor,om
uppbörd kyrkoavgift, begravningsverksamheten, den kyrkligaav
egendomen, vården kulturhistoriskt värdefull egendom ochav
kyrkoarkiven personalfrågor och statligt stöd tillsamt trossam-
fund. Särskilda åtgärder behöver också vidtas för underlättaatt
insyn i och samordning mellan utredningarna.

Samverkan skall vidare ske mellan och Svenskastatens
kyrkans utredningsarbeten. inomkyrkligaDet utredningsarbetet

till/attsyftar fram underlag för kyrkomötets beslutta ett ettom
framtida kyrkligt regelsystem. Svenska kyrkans centralstyrelse
har det övergripande för detta arbete inför kyrkomötet.ansvaret

särskildaFyra utredningsgrupper under ledningsgrupp skallen
utredningarna på den kyrkliga sidan.göra

För det statliga utredningsarbetet skall följande gälla.

Utredning konstitutionella frågoroch andra rättsligaom

Den rättsliga regleringen

Principbeslutet ändrade relationer mellan och Svenskastatenom
kyrkan förutsätter konstitutionell reglering Svenskaen ny av
kyrkans förhållanden. Dessutom ligger det i beslutet att
genomföra Övergripande reglering i fråga samtligaen mera om
trossamfund. Dessa och angränsande frågor denrörsom
rättsliga regleringen trossamfund bör hanteras i särskildav en



följande.framgår detinriktningmed denutredning avsom
särskildafinns detförhållandenkyrkansSvenskafrågal om

övergångs-nämligen imeddelas.skallföreskrifterhurregler om
andrafrågaregeringsformen. ltill trossam-bestämmelserna om
normgivningen.särskilda reglernågraintefinnsfund om

medenlighetimeddelastrossamfund fårsådanaFöreskrifter om
blir dåbestämmelser. Det närmastallmännarcgeringsformcns

ekonomiskaochpersonligaenskildasföreskrifterfråga omom
regeringsformen.kap. 2 §inbördes 8förhållanden

normgiv-skallrelationsändringenprincipbeslutetEnligt om
regeringsformentillövergångsbestämmelsernainingsreglerna

regeringsformeni kap.bör det 8ställetoch i tasupphävas
andraochSvenska kyrkanangåendenormgivningregler om

grundlagsbestämmelsesådanTankentrossamfund. är att en
lagstiftningden särskildaförgrundenskallsedan utgöra som
förhållanden. DetkyrkansSvenskaalltför framförbehövaskan

normgivning,föreskrifterkategoriskapasalltsåskall omen ny
medskall,trossamfund. Utredningenföreskrifternämligen om

l995zl 5.27,i frågan 2KLuttalatkyrkomötetvadledning av
börgrundlagsbestämmelsesådantill hurförslaglämna en

ioffentlighethandlingarsfråganskallutformas. Dessutom om
offentlighetsprin-inriktningmedkyrkan utredasSvenska att

sammanhangfortsättningen. dettai ltillämpasskallcipen även
tystnads-förslag till lagKyrkoberedningensocksåbehöver om

gäller fråganbedömas. DetsammaSvenska kyrkaninomplikt
uppbördshjälpvid denbehov sekretessfinnsdet ett somavom

lämna kyrkan.skallstaten
hursammanställningskall utredningenSlutligen göra aven

statliga regelsystemetpåverkar detrelationernaändringen av
Utredningendessa direktiv.särskilt ivadutöver tassom upp

beträffan-författningsändringarskall också behovetöverväga av
föreslå ändringar iförsamlingarna ochde de icke-territoriella

detta hänseende.
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lag Svenska kyrkanEn om

Även begränsaddet vissbehövsvid relationsändring enen
principbeslutet skall detEnligtSvenska kyrkan.lagstiftning om
kyrkan. UtredningensSvenskasärskild lagskapas omen
bestämmelserna iområde utformauppgift detta är att en

sådan lag.
innehålla det principiellt viktigtskall endastLagen ärsom

grundläggande karaktär.och uttrycker Svenska kyrkans Detsom
basbestämmelserskall finnas vissainnebär det i lagenatt om
organisation.identitet och kyrkans LagenSvenska kyrkans om

kyrkanSvenskabör innehålla regel klart säger att somsomen
förvärvarättssubjekt bl.a. kantrossamfund är egetett som

Vidare bör det finnasrättigheter och ikläda sig skyldigheter.
såväl lokala den regionala nivånbestämmelser denom som

och stiften. börinom kyrkan, dvs. församlingarna Det i lagen
samfalligheter.slås fast församlingar och kyrkligaatt som egna

territoriellajuridiska med vissa undantag ochärpersoner,
och folkbokfördaomfattar tillhör Svenska kyrkandem ärsom

kommunstatusinom respektive församling. Församlingarnas
rättsliga konsekvenserna dettaskall dock upphöra och de av

sådant deskall bör utformasbeaktas. Lagreglerna sätt attett
tillkommer deuppgifter och den grundläggande kompetens som

Litgångspunkt kan därvidolika kyrkliga nivåerna klarläggs. En
i den delenuttryckvad års kyrkomöte har1995 gettvara
skall före-Svenska kyrkanff.2KL l995zl 32 Lagens. om
betalatillhör kyrkanskriva skyldigheten för dem att ensom

också finnaskyrkoavgift. kanlokalt och regionalt beslutad Det
den kyrkligagrundläggande reglerbehov någraett omav

egendomen.
förslag tillKyrkomötet i yttrande regeringenshar sitt över

Svenska kyrkan tagitändrade relationer ochmellan staten upp
kyrkoavgift ellerfrågan den kyrkliga uppbörden bör kallasom

de bådakyrkoskatt. för ochEfter längre emotett resonemang
statsrättsligdet ialternativen kommer fram tillkyrkomötet att

tillhörmening fråga avgift för demobligatoriskär somom en
kunnabörkyrkan. Kyrkomötet emellertid att statenanser
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med kyrkorättsligden lagstadgade kyrkoavgiftenattacceptera
viktkyrkoskatt. Med hänsyn till denmotivering betecknas
efteruppbördens benämningtillmätt frågankyrkomötet om
fråga.utredningen dennarelationsändringen bör överväga även

kyrkliga valen kommer framöverBestämmelser de attom
inomkyrklig reglering. Utredningenförinomhanteras enramen

Svenska kyrkan böremellertid lagenskall överväga om om
grundläggande bestämmelse dessa val.innehålla någon om

gränsdragningen mellanutredningsarbetet skall innehålletl
kyrkan och inomkyrklig regleringSvenskai lagen enom

särskilt behovetDärvid bör utredningen beaktaprövas.närmare
inomkyrklig reglering alltförkunna utforma utanatt enav en

långtgående bindning i den statliga regleringen och det principi-
omfattande.ellt angelägna i lagen inte blir alltföratt

ändrade relationerna mellan och Svenska kyrkanDe staten
fr.0.m. den januari Kyrkomötetskall gälla l 2000. måste innan

dess kunna besluta det inomkyrkliga regelverket. Dettaom nya
vissa tillfälligakommer kräva Övergångsbestämmelseratt

avseende kyrkomötets beslutskompetens. Enligt den tidsplan
kyrkansSvenska centralstyrelse gjort for det inomkyrkligasom

utredningsarbetet behöver kyrkomötet fatta sitt beslut detom
regelverket under våren för det skall finnas1999. Detta attnya

tillräckligt förmed tid information utbildning deoch om nya
förhållandena innan dessa börjar utredningsarbetet skallgälla. l
bl.a. bakgrund framdenna behovet och läggasprövasmot av
förslag till särskilda Övergångsbestämmelser kan krävasde som
i samband reformens genomförande.med

lagEn trossamfundom

förEn ordning förhållandet mellan Svenskaochstatenny
kyrkan syftar bl.a. till likvärdig behandling Svenskaen mer av
kyrkan och de andra trossamfunden. viktigt iEtt dessasteg
strävanden alla trossamfund möjlighet formelltiär att attge en
och rättsligt hänseende uppträdajust trossamfund. skallDetsom
kunna ske det skapas särskild rättslig form förattgenom en
trossamfund i enlighet förslagmed i Kyrkoberedningens
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slutbetänkande. Beredningen utvecklar där sin behovetsyn
trossamfund bI.a. skulle innehållasärskild lagav en om som

rättsliga förhållanden. Medvissa regler trossamfundensom
beaktande vadutgångspunkt i det förslaget och med remiss-av

instanserna uttryck i den delen skall utredningengav
ytterligare belysa vad sådan lag bör innehålla i syfte atten ge

arbetsförutsättningar likvärdiga förhållandengoda och så som
möjligt för olika trossamfund utarbeta förslag tillsamt ett
lagtext.

Särskilt uppdrag till Riksskatteverket formernautredaatt
för kyrkoavgiftstatlig uppbörd av

Nuvarande färsamlingsskatt blir lcyrkoczvgifr

Församlingar samfálligheter Svenskaoch kyrkliga inom kyrkan
har i egenskap kommuner skatt för sinkyrkliga rätt att ta utav
verksamhet lokal och regional nivå. Svenska kyrkans
verksamhet finansieras huvudsakligenriksplanet genom
bidrag kyrkofonden, främsta inkomstkälla denärur vars

avgiftallmänna kyrkoavgiften. skall enligtDenna 42pastoraten
kap. varje betala till fondenkyrkolagen 1992:300 år med13 §

skattekrona avgiften beräknas respektivel6 ochöre per
skatteunderlag.pastorats

skallnuvarande församlingsskattenDen ersättas av en
tillhör Svenska kyrkan.obligatorisk kyrkoavgift för dem som

kostnadsfritt för kyrkan tillsammansKyrkoavgiften skall tas ut
inkomstskatten. intemed och Densätt somsamma som

skyldig betalatillhör Svenska kyrkan skall inte någonattvara
avgift till kyrkan.

Uppbörd kyrkoavgiftenav

medsamråd SvenskaRiksskatteverket skall efter kyrkans
uppbördentill hur kyrko-centralstyrelse lägga fram förslag av

skatt. uppdragetavgift kan fogas för uppbörd Ii systemet av
ochingår vidare utebliven betalning hurutreda fråganatt om

krav inbetalning skall hanteras vidobetalda belopp samtav
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skallavgifteruppburnaoch vilkettidpunktvilken sätt
till kyrkan.betalasochredovisas

indelningenkyrkligadenLippmáirksammasskallSlutligen att
inomkyrklig fråga ochprincip blirrelationsändringeii iefter en

uppbördshjälpen.påverkardettahur

Ir..cIIII/lIII/.v uppbörd.Jm/ru

Även skall efter beslutSvenska kyrkanfundandra äntrossam av
skatte-avgiftsuppbördhjälp medregeringen kunna genom

deRiksskatteverket skall utredamyndigheternas försorg.
stöd och lämnaför sådantförutsättningarnatekniska ettett

kost-utformas ochdetta skall kunnaprincipförslag för hur
kyrkantrossamfund Svenskaandrahärför. Omnaderna än

viktigt medlemmardet deerbjuds uppbördshjälp. har attansetts
betala sin avgiftskallså önskar sätt änannat genomsom

ifrågasätts inteförsorg. har bla.skattemyndigheternas Det om
inhämta varje medlems med-trossamfunden är atttvungna
till skattemyndigheternauppgifter lämnasgivande innan som

skall dennaRiksskatteverketför uppbörden.underlag överväga
föreslå hur kankostnadsaspekterfråga och dess samt man

vid hjälp med uppbörd till andrasekretesstillgodose behovet av
Svenska kyrkan.trossamfund än

skall statsftnansielltfrån RiksskatteverketFörslagen vara
neutrala.

Lugtexl

till de lagändringarRiksskatteverket skall lägga fram förslag
uppbördshjälpen kan kräva.som

i
Utredning begravningsverksamhetenom

och fÖIYILSIiJI/HlillgclrA nwar

råder allmän samhället grundläggandeDet enighet har ettattom
för begravningsverksamheten. Samhälletsansvar ansvar avser

varje medborgare religiös Lippfattning.oavsett
Svenska kyrkan har i dag hand den helt övervägandeom
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Flertalet dessadelen allmänna begravningsplatserna.de avav
Ävenkyrkotomt.dvs. gravplatser belägnakyrkogårdar,är en

kyrkan börrelationer mellan och Svenskavid ändrade staten
allmännaför såväl de befintliga de framtidaansvaret som

ligga Svenska kyrkan. Samtidigt bör debegravningsplatserna
kommunalmöjligheter till lokala lösningar med borgerligten

finns i bör dethuvudman dag kvar. Likaså ävenvarasom
begravnings-fortsättningsvis möjligt anordna enskildaattvara

platser.
trosbekännare tillgångför bereda icke-kristnaAnsvaret att

stiftssamfällig-begravningsplatser ligger i dag hostill särskilda
liggaheterna. framtiden bör detta inte längrel ettansvar

kyrkligt organ.

Uppdraget

skallframtida begravningsverksamhetenUtredningen denom
rättsligaanalysera de praktiska, ekonomiska ochnärmare

bcgravningsverksam-konsekvenserna sådan ordning förenav
särskilt viktigthetens organisation har Det ärangetts.som nu

huvudmannaskap.klargöra vilka uppgifter följeratt ettsom av
innefattas i begreppetvad skalldvs. närmaresom anses

också utformabegravningsverksamhet. skallUtredningen ett
förslag till den lagstiftning behövs.som

gs/rågorF inansierin

huvudsakligenBegravningsverksamheten finansieras i dag
församlingsskatten. Principbeslutet relationernyagenom om

skattskyldighetenmellan och Svenska kyrkan innebär attstaten
skyldig-upphör införas obligatorisksamtidigt det skall ensom

het avgift för Principbeslutetbetala dem tillhör kyrkan.att som
förutsätter begravningsverksamheten för dem tillhöratt som

kyrkoav-Svenska kyrkan skall finansieras obligatoriskavia den
giften. Utredningen skall efter Riksskatteverket ochsamråd med
Svenska kyrkans centralstyrelse de ekonomiska ochöverväga
praktiska frågor kan ordning.uppstå med sådansom en

Därefter återstår frågan Svenskahur de inte tillhörom som



kostnaderna förkyrkan skall betala den del begravnings-av
kanfaller dem. tänka sig olikaverksamheten Härsom man

modeller inom för lokalt baserat Utgångs-ett system.ramen
skall finna ochpunkten enkel praktiskt hanterbarattvara en

ordning inte strider den kommunala Iikställighetsprin-motsom
samtidigt den måstecipen godtagbar från religions-som vara

frihetssynpunkt.
församlingarnalösning kan efterEn särkostnads-attvara

redovisning for begravningsverksamheten fastställer avgift,en
avgiftlokal fastställs respektive borgerligatten annan en av

efter särkostnadsredovisningkommun, det från försam-även
lingarna. kostnaden i den allmännaAtt kommunalatas upp
budgeten bör däremot uteslutas. Utredningen skall närmare

modeller kan komma frågade i och därvid belysaöverväga som
ochde administrativa ekonomiska konsekvenserna.

dag finns frivilligtI clearingsystem i huvudsakett som
innebär folkbokförd i kanatt ett pastoraten person som var
begravas i särskild kostnad för dödsboet, varvidett annat utan

sinsemellan utjämnar kostnaderna. finansiellaDetpastoraten
utredningen föreslår för begravningsverksamhetensystem som

skall också kunna inrymma obligatorisk riksomfattandeen
begravningsclearing gmellan de olika huvudmän.typerna av
Begravningsclearingen bör också omfatta begravningar
judiska och muslimska begravningsplatser. Utredningen skall
analysera behovet lagstiftning och utarbeta eventuellaav
lagförslag.

Särskilt uppdrag till Kammarkollegiet utreda denatt
kyrkliga egendomen vid relationsändringen

olikaDe slagen egendomav

Den kyrkliga egendomen brukar från rättsliga utgångspunkter
delas i kyrkokommunal egendom, förenings- stiftelse-och
egendom specialreglerad egendom. Den sistnämndasamt
egendomen underkastad särskilda rättsreglerär till skydd för
intresset tillgångarna bevaras och används för de ändamålatt

de ursprungligen varit avsedda för. Ser i stället till desom man

6-17-0372
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delastjäna,egendomenkyrkligadenändamål attavsersom
förvaltningsförmögenheten åkyrkligai denegendomen ena

Tillden andra.finansförmögenheten åkyrkligaoch densidan
sitthänförs egendomförvaltningsförmögenheten som genom

verksamheten inte någonkyrkligaändamål tjänar den men ger
finansförmögenheten hänförs sådanTillavkastning.direkt

kyrkan innehar förmedel ochavkastaregendom attsomsom
verksamhet.finansiera sin

Äganderättsförhållandena beträffande den specialreglerade
detta problemoklara medanmånga gångeregendomen är
den special-egendom.för övrig Förinte gällergenerellt sett
kyrkolagenreglerna idelenegendomen finnsreglerade större av

kommunalrättsligagäller vanligaegendomenövrigaoch för den
med denstiftelserättsliga regler. Från ochocheller förenings-

förvaltningenpastoratsvisatidigarejanuari har den1995l av
i utsträck-specialreglerade egendomenden stormerparten av

medfört förenklingarharReformensammanförts stiftsvis.ning
äganderättsför-ändringnågoneffektiviseringaroch avmen

avsikten.heller varithar inteinte ochhar sketthållandena

.stiftelsemodellellerLagstiftnings-

mellanrelationsändringskall efteregendomenkyrkligaDen en
förfogande. Vidtill kyrkansSvenska kyrkan ståochstaten en

egendomenspecialregleradefrämst denrelationsändring detär
egendomen gällerövrigadenkommer beröras. Förattsom

inte hellerregelmässigtoch det rådersärskild regleringingen
Övergångsvis dock vissakanäganderätten.tvekannågon om

ochegendomenförsamlingskommunalaför denregler behövas
stiftelseegen-för förenings- ochpermutationslagstiftningviss

domen.
möjlighetegendomenBeträffande den specialreglerade är en
nybildadetilltillgångarnarelationsändringen föravid överatt

egendomen.och förvaltar Enstiftelser både äger annansom
utredningsarbetet,huvudalternativ imöjlighet, skall ettsom vara

grundläggandeinnebärlagstiftningsmodell attär somen
i lagenegendomenföreskrifter den kyrkliga tas omom
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grundval dessa reglerkyrkomötetochSvenska kyrkan att av
förvaltningen.bestämmelserfår utfärda närmare om

Äldre ráittvinslitzlt

regeringen den l8framställning tilliKammarkollegiet har en
rättsinstitutvissa äldreföreslagitseptember l989 att m.m.
uppkommer bådeleda till detkanavvecklas. Förslagen att

kyrkan.för Svenskakonsekvenserekonomiskarättsliga och
väsentligtdärvid i alltremissbehandlats ochFramställningen har

varit föremålhar sedanavvecklingpositivt. Fråganbemötts om
regeringskansliet. fram-Avöverväganden inomför närmare

förunderlagetremissyttrandena framgårställningen och ettatt
skildabehöver kompletteras iavvecklingsbesluteventuellt

avveckling de äldre rättsinstitutenhänseenden. Frågan om en av
sammanhang. kan lämpligeni Dettabör vidare störreprövas ett

vidkyrkliga egendomenutredningsarbetet denske i om
staten och Svenska kyrkan.Förändrade relationer mellan

Uppdraget

kyrkligaundersöka denskall i möjligaste månKammarkollegiet
omfattning kartlägga hur deochegendomens samtursprung

relationsändringen. Vidareegendom berörsolika slagen avav
efteregendomenföreslå hur den kyrkligaskall kollegiet

förfogande enligtskall till kyrkansrelationerna ståändringen av
skattemässiga konse-Iagstiftningsmodellerna. Destiftelse- och

särskilt redovisas.varje modell börkvenserna av
finns behovskall också detKollegiet överväga attavom

intekyrkliga egendomenskapa statlig tillsyn denöver atten
skall ske.revisionenfrämmande ändamål och huranvänds För

vilkaavvecklas ochskalläldre rättsinstitutenFörslag hur deom
böravvecklingvid sådanerfordrasövergångslösningar ensom

gäller denproblem detockså fram. Eventuellaläggas när
relationerna börtill dekyrkliga egendomen vid övergången nya

uppmärksammas.
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vården kulturhistoriskt värdefull kyrkligUtredning avom
och kyrkoarkivenegendom

Kulturarvet allmänheti

nationell angelägenhet skydda och vårdaviktig vårDet är atten
från tidigarekulturmiljö, generationer.svenska Ansvaretett arv

alla både enskilda, ochför kulturarvet delas kommunerav -
skyldighet ochallmän visa hänsyn aktsam-Det är attstaten. en

Länsstyrelserna har tillsyn kultur-het kulturmiljön. övermot
respektive län medan Riksantikvarieämbetetmiljövården inom

har det övergripande foroch historiska ansvaretstatens museer
hela landet.

kyrkans kulturminnen intar plats iSvenska central vårten
kulturarv. Kyrkobyggnaderna visar i alla landsändarett
synligt samhällshistorien hur kyrkans och fram-sätt statens-

i varandra. Reglerna de kyrkligasammanvävdaväxt är om
skydd därför i särskilt kapitel i lagenkulturminnenas etttas upp
kulturminnen finns föreskrifter1988:950 Härm.m. omom

kyrkotomter, kyrkligakulturhistoriska värden i kyrkobyggnader,
inventarier begravningsplatser. Skyddet innebär i korthetoch att

kyrkliga kulturminnena skall vårdas och underhållasde så att
kulturhistoriska inte minskas.deras värde

för vården underhållet de kyrkliga kultur-ochAnsvaret av
församlingar och kyrkligaminnena vilar Svenska kyrkans

samfálligheter. första hand betalas kostnaderna för detta medl
församlingsskatten. kostnadskrävande underhåll ochTill

kulturhistoriskt värdefulla kyrkor kan bidragrestaurering av ur
kyrkofonden beviljas till restaurering äldre domkyrkoroch av
kan visst statsbidrag utgå.

Utgångspunkter

forFöljande utgångspunkter skall gälla utredningsarbetet om
den kulturhistoriskt värdefulla egendomen.

Kulturminneslagens skydd för de kyrkliga kulturminnena-
relationerskall behållas vid ändrade mellanäven staten

och Svenska kyrkan.
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försämradetillskall inte ledai sigRelationsändringen-
kultur-kyrkansunderhållvard ochförförutsättningar av

framtiden.värden ihistoriska
sina försam-framdelesskallkyrkanSvenska även genom-

kyrkobyggnadernasförhasamfálligheterlingar och ansvaret
inventariernakyrkligaför deliksomförvaltning,ochvård

skyddaskulturminnenkyrkligaövrigaoch de genomsom
kulturminneslagen.

angelägenhetkulturminnenakyrkligaBevarandet de är enavv
inte rimligtfolket.svenska Dethela samhället ochför är att

endastbärsallmänintresseför dettatotala kostnadenden av
skall därför kunnaKyrkanSvenska kyrkan.tillhördem som
kyrkliga kulturvär-Lmderhållet deersättning förviss av

dena.
skall den led iersättning lämnasden utsträckningl ettvara-

och Svenska kyrkanåtagandeömsesidigt attstatenett av
inom kyrkan. börkulturhistoriska värdena Dettabevara de

överenskommelselångsiktigtill uttryckkomma engenom
kyrkan.mellan ochstaten

skallsammanlagda kyrkoavgiftSvenska kyrkans uttag av-
dentotalt omfattning statligaminskas i ersätt-somsamma

uppgår till.för de kyrkliga kulturminnenaningen
utformas den tillErsättningen skall så ettatt uppmuntrar

med beaktande deoch effektivt underhållrationellt av
och utformningenomfattningenkulturhistoriska kraven. När

beakta det statligaskall stödersättningen bestäms manav
kulturminnesvård redan finns.för som

värdefulla egendomenUppdraget kulturhistoriskt:lenom

framutgångspunkterUtredningen skall från dessa ta ett
skälig storlek denunderlag for prövning vad ärsomav

underhåll de kyrkligastatliga ersättningen for vård och av
principer,föreslå vilkakulturvärdena. Vidare skall utredningen

för statlig ersättningoch former bör gällavillkor en avsom
hurfram förslagdetta slag. Utredningen skall också lägga om

statligaföregående skisserade mellan denden i det avräkningen
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kyrkoavgiftenersättningen och bör till. Förslagetnärmare
så givetvis inte rubbar kyrkansskall utformas rättatt attman

sitt avgiftsuttag.självständigt bestämma
skall utredningen del och beaktasitt arbete de förslagl ta av

fram inomläggas detta område denkommer statligaattsom av
Kulturarvsutredningen Ku l994z09 och års kyrkobygg-l993

tillsatt Svenska kyrkans centralstyrelse.nadsutredning, av
skall statsfinansielltfrån utredningen neutrala.Förslagen vara

yrkoarkivenK

kyrkobyggnader och andraliksom kyrkligaKyrkoarkiven utgör
nationella slås också fastdel vårt Detkulturminnen av arv.en
arkiven del det nationellaarkivlagen 1990:782i äratt en av

både statliga.föreskrifter gällerkulturarvet. Arkivlagens
och beslutandekyrkokommunala myndighetersochkommunala

hänvisar i sin till arkivlagenarkiv. Kyrkolagenförsamlingars tur
samfälligheters arkiv.församlingars och kyrkligadet gällernär
och vårdas såskall bevaras, hållas ordnade deArkiven att

rätten handlingar. behovetdel allmännatillgodoser att ta av av
förvaltningen lill-information för rättskipningen och samt

godoser forskningens behov.
förvaltningsmyndighet för arkivfrågorcentralRiksarkivet är

vårda. till-arkivhantering bevara.och skall främja god samten
arkivmaterial. Riksarkivethandahålla och levandegöra är

Uppsala. Vadstena.för de sju landsarkivenchefsmyndighet
Östersund.Härnösand.Visby. Lund. Göteborg. ärsom

arkivmyndigheter inom sina distrikt.
myndighets verk-framgår vidarearkivlagenAv att om en

verksamhet inte förssamhet och dessupphör över ett annat
tillskall myndighetens arkiv överlämnasstatligt enorgan

denregeringen ellerarkivmyndighet inom månader intetre om
regeringen bestämmer föreskriver någotmyndighet annat.

historisktomfattandekyrkliga arkivenDe representerar ett
olikamedeltiden. huvudsak tvåmaterial med i De irötter är av

kyrkokommunalakyrkobokföringsarkiven och deslag, nämligen
löpandearkiven. kyrkobokföringsarkiven ingår också del
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Då defram julitill den l l99l.folkbokföringsregistren övertog
frånfolkbokföringenförskattemyndigheternalokala ansvaret

beslutadelolkboktöringsreformenInförpastorsämbetena.
skullekyrkobokföringsarkivenapril l990regeringen den 26 att
framMateriallandsarkiven.pastorsämbetena tillfrånföras över
liggerefter 1895Materialetinlevererat.omkring 1895till är nu

till 000uppgå 20beräknasförsamlingarna Detkvar hos -. till lands-för leveransMikrofilmning pågårhyllmeter.00025
börl99lseptemberden 5regeringenEnligt beslutarkiven. av
år.inom högst 20färdigmikroñlmningenochöverföringen vara

20l0.omkring åravslutatberäknasArbetet vara
tilljuli l99lefter denarkivmaterial l ärSvenska kyrkans

DettainteOmfattningen harADB-fört. mättsdelstor upp.
medlemsregister ochlöpandekyrkansinnehåller bl.a.material

landsarkiven.tillinlevererassiktdet skall också
omfatta 25 000beräknasarkivenkyrkokommunalaDe -

in-till omkring år 1900Material framhyllmeter. är30 000
materialet bördetlandsarkiventilllevererat även yngremen

Övriga kyrkoarkiven gäller denhandlingar idit.levereras
föreningar, donationerförsamIingsverksamheten,frivilliga m.m.

cu-kivenbeträffar-ide de IryrkligaUppdraget

undersökautredningenarkivende kyrkliga bördet gällerNär
relationsändring-meduppstå i sambandkanvilka problem som

förUtgångspunktendessa.föreslå lösningaroch över-en
delmöjligheternadärvidvägandena bör att taatt avvara
allmän-fördyras förskall försämras ellerarkivmaterialet inte

forskningen.förvaltningen ellerrättskipningen ochheten,

personalfrågorna relatio-ändringvidUtredning avenom
trossamfundstatligt stöd tilloch omnerna

ochBiskopar präster

omkringanställda.kyrkan har cirka 000Svenska 25 varav
anställningsvillkor.reglerademed statligtprästtjänster200 på3

stifts-i eller iantingenPrästtjänsterna inrättadeär pastoraten
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skall det finnas tjänststiftvarjesamfälligheterna. l en som
ärkebiskopen biträdan-sidanvidstift harUppsalabiskop; enav

kyrkoherde.skall tjänstha lVarjede biskop. pastorat somen
kyrkoherdar.domprostarnadet ärdomkyrkopastoraten är som

komministertjänster ochfinnasocksådetkanl pastoraten
stiftsadjunkt, kontrakts-har tjänsterstiftssamfälligheterna som

pastorsadjunkt.adjunkt och
förvaltningsmyndigheterstatligaBiskoparna utgör egna

anställningar. harstatliga Prästernaoch harregeringenunder
Anställnings-kyrkliga kommuner.itjänsterregleradestatligt

och Förordningenkyrkolagenbl.a.framgårvillkoren av
förAvtalprästtjänsterochbiskops-1993:997 samt avom

gäller biskoparnadetochAKT ävenkyrkliga tjänster när --
för vissaavlöningsförmånerregeringsbeslutAvtal omomav

ochföreträderArbetsgivarverketm.fl.tjänsterhögre pastoraten
fastställandegällerdetstiftssamfällighetema prästernasnär av

avseendeni vissaocksåVerketavlöningsförmåner ärm.m.
biskoparna.förarbetsgivarföreträdare

dag fullmakts-har icirka 900biskopar ochSamtliga präster
anställningar. Förfrån sinakantjänster och inte sägas upp

sådantharfjärdedeldrygtinnebär detdel ettprästernas att en
skydd.

statligaenligt detpensionsrättharochBiskoparna prästerna
hosför arbetstagarePensionsplanpensionsavtalet PA-9l, staten

kyrkofonden. Administra-betalasm.fl. Pensionsfönnånema ur
pensionsverk.ochlöne-sköts Statenstionen av

Övriga anställda

anställda harkyrkansSvenskadelenojämförligtDen största av
och samfällig-församlingarireglerade tjänsterkyrkokommunalt
församlings-kyrkomusiker,hörTill dennaheter. stora grupp

kyrkokamrerer,kanslichefer,förskollärare,diakoner,sekreterare,
kyrkogârdsarbetare,kyrkogårdsföreståndare,kyrkvaktmästare,

stiftskonsulenter,stiftsskogvaktare,stiñsjurister, stiftsjägmästare,
församlings- ochSvenska kyrkansm.fl.kontorspersonal

fastställan-i frågaarbetsgivarenpastoratsförbund företräder om



l

haranställda. Deför dessade avlöningsförmzmer m.m.av
PA-KL.pensionsavtaletkommunaladetpensionsrätt enligt

pensionsanstalt KPA.kommunernasAdministrationen sköts av
respektivebetalaspensionsförniånernaförKostnaderna av

kostnadsbidragutgårvissa fallstiftssainfzillighct. lellerpastorat
regeringsbeslut.särskildafrån enligtstaten

iverksamhetenkyrkomusikaliskadenBestämmelserna om
kyrkolagen. Tjänsterkap.kyrkan finns i 37Svenska som

kantor.organist ochdomkyrkoorganist.kyrkomusiker är
kyrko-tillfrån statligfördesKyrkomusikertiänsterrta över

blevSamtidigt1990.den julikommunal reglering l pastoraten
kyrko-verksamheten. Dekyrkomusikaliskaför denhuvudmän

fullmaktmedtillsattahade tjänstermusiker vid övergångensom
blevkundedärför intekonstitutorial och sägaseller uppsom

kyrko-lagen l989z8tillÖvergångsbestämmelsernaenligt om
sin tjänstskyldigakyrkanmusiken i Svenska utövaatt genom

fortsätta sitt arbete pastoratet.att
fullmaktstjänst.organister hardag finns det baral tre som

ochkombinerad lärar-harkommer skolkantorerHärtill l0l som
sådankonstitutorial.tillsatt med Förkyrkomusikertiänst en

kommunenden borgerligakombinerad tjänst det ärär som
sedanlönen.arbetsgivare betalar hela Pastoratetoch ersätter

lönekostnaden.kyrkomusikaliska delenförkommunen den av

persnrmlfrcigornzIUppdraget berliififzirlc/c

vidtasvilka åtgärder behöverUtredningen bör föreslå som
relatio-personalen i samband medbeträffande den kyrkliga att

Utredningenoch Svenska kyrkan.ändras mellan statennerna
skydd för arbetstagaresbör därvid bl.a. beakta föreskrifterna om

verksamhet i lagenrättigheter vid övergång l982z80 omav
medbestämmandeanställningsskydd och i lagen 1976:580 om

i arbetslivet.
speciellafullmaktshavarnasmedFrågor hängersom samman
lösningtillförslagsärskilt analyseras ochställning behöver

uppmärksammasärskiltutarbetas. Likaså behöver utredningen
gjordainverkanoch frågan relationsändringensöverväga om
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pensionsutfastelser. Utgångspunkten skall därvid deattvara
gjorda utfästelsertta inte får minskas.försvagas eller

.Stöd till andra trosxsani/inu/

statsbidragSedan har andra trossamfundår l97l utgått till än
Enligt förordningenSvenska kyrkan. I 989:27lon1 statsbidrag

trossamfundtill andra Svenska kyrkan kan statsbidragän
lämnas för religiös verksamhet verksamhetsbidrag, lokaler till
religiös verksamhet lokalbidrag och teologiska seminarier

utbildningsbidrag. Statsbidrag får beviljas de trossam-m.m.
fund bedömningenregeringen i förordningen. Vidangettsom

trossamfund skall statsbidrag harkunna hänsynettav om
tilltagits både verksamhetens omfattning och till dess karaktär,

dvs. verksamheten uppfyller de villkor för-iom som anges
ordningen och det allmänt intresse stödja verksam-är ett attom
heten.

likställighetsskäl bör andra trossamfund SvenskaAv även än
kyrkan uppbördshjälp eller statligtkunna stöd sätt.annat

efterStatligt stöd bör utgå prövning regeringen isom nu av
Utredningenvarje enskilt fall. skall vilka motivöverväga som

finns för statligt stöd till andra trossamfund Svenska kyrkan.än
i dessa motiv skallMed utgångspunkt utredningen föreslå vilka

krav ställas för statligt tillbör stöd trossamfund och i vilkasom
former det statliga stödet skall kunna utgå.

Skattefrågor

princippropositionen frågorl kyrkansSvenskanämns att om
skattemässiga förhållanden får det fortsattai utrednings-tas upp
arbetet. harDetta uppmärksammats i Stiftelse- ochäven

Översynföreningsskattekommitténs slutbetänkande skattereg-av
lerna stiftelser och ideellaför föreningar SOU Vid1995:63.
utformningen sina förslag har kommittén inte kunnat taav
någon hänsyn till eventuella förändringar i relationerna mellan

Svenskaoch kyrkan. Utredningen bör därförstaten överväga
relationsättdringen motiverar någon ändring i Svenskaom

kyrkans eller något trossamfunds skattestatus.annat
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.rtarsfinanvie/ll neutral lösningEn

det utredningsarbetetl statliga skall de kostnaderprövas som
förslagen sigför med och hur dessa skall finansieras. Därvid
skall beaktas den skatteadministrationsersättning frånäven
kyrkliga kommuner riksdagen beslutat prop.som om
l994/95:l0O, l994/95:l50, bet. I994/95:FiUl9, rskr.prop.
I994/95:4l7. grundläggande förutsättningEn skall vara en
statsñnansiellt neutral lösning. Utredningen skall efter samråd
med övriga utredningar lägga tillfram förslag hur den samman-
lagda finansieringen skall ske.

Utredningsarbetets bedrivande

Sanzordnings- och insynsbehov

Som framgått det Föregående behövs omfattande utred-ettav
ningsarbete olika delfrågor föri slutföra den föreslagnaatt
relationsändringen mellan och Svenska kyrkan. Inomstaten
Svenska kyrkan behöver samtidigt minst likagöra ettman
omfattande arbete motsvarande slag för de ändradeattav
relationerna skall kunna genomföras. Både den statliga och
den kyrkliga sidan finns starkt intresse hållaett attav samman
och samordna det fortsatta utredningsarbetet. samord-Detta
ningsbehov baragäller inte utredandet inom respektivestaten
kyrkan också det samlade utredningsarbetetutan oavsett
huvudman. Från båda sidor finns vidare starkt intresseett attav

bredastpå möjliga förankra de förslag utrednings-sätt som
arbetet leder fram till. uppnå dettaFör måste goda möjlig-att
heter skapas kontinuerligt få insyn i arbetet ochatt att succes-
sivt kunna förslagen.påverka Sådana möjligheter ocksåger
goda förutsättningar för fortsatt livlig debatt stat-kyrka-en om
frågan och därmed förankring förslagen i breden av en
demokratisk beslutsprocess.

Enligt de riksdagen godkända riktlinjerna för det fortsattaav
arbetet med ändrade relationer mellan och Svenskastaten
kyrkan bör särskilda åtgärder vidtas för underlätta insyn iatt
och samordning mellan de här aktuella utredningarna. Sam-
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utrednings-kyrkansochmellanskeocksåverkan bör statens
arbeten.

beredningsorgansärskiltEtt

berednings-särskiltskallgodkäntsriktlinjer ettUtifrån de som
uppgift samlatmedCivildepartementet attinominrättasorgan
utredningar ochstat-kyrkafrågan. Deiutredningsarbetetfölja

fortlöpandedirektiv skalldessaomfattasmyndigheter avsom
till dettauppdragsina organ.rapportera om

informerathålla sigkontinuerligtskallBeredningsorganet
och myndig-utredningarnaframarbetasförslagde avsomom
inomkyrkligadetsiginformeraskallVidareheterna. organet om

kyrkansSvenskamedTillsammansutredningsarbetet.
samord-nödvändigatill denbidraskallcentralstyrelse organet

utredningsarbetet.kyrkligadetochstatligadetningen av
fortsattadetinformationspridaskallSlutligen organet om

ochmellanrelationerändrademedutredningsarbetet staten
kyrkan.Svenska

företräddariksdagspartiersamtligaskalll varaorganet
Även andrakyrkan.Svenskafrånrepresentationbredliksom en

fackligaberördadeochkyrkanSvenskatrossamfund än
i Dettarepresenteradefinnas organet.skallorganisationerna

iOrdförandejuni 1998.30denarbeteavsluta sittskall senast
Civildepartementet.chefen förochstatsrådetskallorganet vara

direktivGenerella

skall beaktadirektivenligt dessamyndigheterochUtredningar
kommittéer prövaochutredaresamtliga atttilldirektiven om

regional-redovisning1994:23,dir.åtagandenoffentliga avom
jämställdhetenochdir.l992:50konsekvenserpolitiska om

dir. 1994:124.mellan könen
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Sammanfattning
SvenskaBegravningsverksamhetskommittén har kyrkans församlings- ochgett

uppdragpastoratsförbund Pastoratsförbundet i biträda kommittén ochatt ge
förslag på metod redovisa begravningsverksamhetens kostnader ochatten
utifrån denna grund bestämma inte"hur de tillhör Svenska kyrkan skallsom
betala sin del". sistnämnda har vi i denna valt kalla begravnings-rapport att
avgiji. Direktiven till kommittén utgångspunkten skall finnaatt attanger vara

enkel och praktiskt hanterbar ordning.en

vårt förslags grundförutsättningarI för finna enkel och praktiskt hanterbaratt
ordning ingår för driñbudgetens verksamhetsindelning förutsättsatt ramarna
följa Pastoratsförbundets rekommendation. förutsättningarna ingårI även att
interna tjänster till förvaltningarandra och utförda begravningsväsendetav
intemredovisas intäkt för densamma och kostnad för förvaltningdensom som

tjänsten i anspråk. förhållande också begravnings-Motsatt kan gälla,tar tex att
väsendet ianspråktar fastighetsförvaltningens tjänster. prissättnin-internaDen

påbaseras älvkostnad.gen

Beträffande kostnaderna för administration konstateras någonattgemensam
absolut sanning rättvisandeeller helt metod för beräkning eller fördelning av
dessa kostnader finns. Balansgången mellan exakthet och hög detaljerings-
grad enkelhet måste alltid innebärRent allmänt förstnämndaprövas.gentemot
alternativ hög administrativ belastning. linje tidigare direktivI med nämndaen
för utredningen föreslås fördelningsmetod. Fördelningsgrunden utgårenkelen

andelfrån respektive i administrationverksamhets kostnaden föratt gemensam
har samband med dess andel de totala direkta verksamhetskostna-näraett av
dema. innebärFörslaget

begravningsväsendets samtligaprocentuella andel verksamhetersatt av
externaenligt resultatbudget bruttokostnader beräknas och

denna procentuella andel totala nettokostnaden påden huvudverk-att av
samhet administration fördelas till begmvningsverksamhetengemensam

llExternakostnader totalakostnaderminus kostnadspostert.ex. kapitalkostnader,interna interna
debiteringaravseendetjänstermellanförvaltningar
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Personalomkostnader inklusive kalkylerad avtalspension kapitalkostnadersamt
redovisas i enlighet med redan givna rekommendationer.

Beräkning begravningsavgift utgår från totala nettokostnaden fördenattav
begravningsverksamheten divideras med totala skatteunderlaget, dvs. för både

räkneoperationtillhöriga tillhöriga Svenska kyrkan. Resultatet dennaoch av
begravningsavgif-visar begravningsavgiftens storlek skattekrona. Summanper
multiplicerastillhörigaerhålls antalet skattekronor avseendeter attgenom

tillhörbegravningsavgiften skattekrona. demed den framräknade För somper
kyrkoavgiñen.i obligatoriskakyrkan ingår begravningsavgiñen denSvenska

icke kyrkotillhörigaför begravningsavgiñen förerhålla samladFör att posten
skall destineraskyrkotillhöriga,och den andel kyrkoavgiften, från de somav

redovisasdessa två intäktspostertill begravningsverksamheten bör summa av
uppställningen för nämnda del-rubriken Generellt. beräkningen ochunder Av

pastoratets/ samfällighe-tydligt framgå alla medborgaremåste inomattposter
begravningsverksamheten.förvaltningsområde betalar lika mycket förtens

visa begravnings-skiftande uppgifter förtillgodose lokala behovFör attatt av
särskildisådana beräkningarresultatenhet fårverksamheten göras ensom en

kalkyl.

nivån för begrav-ämnheter ialltför ofta förekommandeundvikandeFör av
resultatutjäm-eliminerasbudgetavvikelser i årsresultatetningsavgiñ, bör som
treårsperiodförslagsviskapital.och uppföras under Eget Inomningsposter en

avgiñsnivånlöpande justeringerforderligkan göras.av

kompo-begravningsplatserutjänmingssystem ingårtillförslagetI nytt som en
kostnadsutj ärrming mellan kyrkokommunema. Korn-i den delnent som avser

koppling del i kost-vilka dennabelysning effektermittén vill ha avav enen
och intäktsredo-kostnads-får till begravningsverksamhetensnadsutjämningen

visning.

redovisade bidragbegravningsverksamhetenblirsjälvklara effekten påDen att
förhållan-begravningsavgiften medanfrån utjämningssystemet sänker motsatt

skulle då lämp-in till Postemaför avgifter skall betalasde gäller systemet.som
driñbudgeten.redovisas interna inomligen postersom

utjämningssystemet skall kopp-invändningarPrincipiellt kan två göras attmot
beräkningsunderlag.begravningsavgiftens Denmed ärlas att ut-enasamman

Svenskatillhörfinansieras deinomkyrkligt ochjämningssystemet är somav
sin avgifttillhöriga skallmotsägelsefullt deförefallakyrkan. kanDet att

förhöjd viasubventionerad respektive detta system.
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Den andra invändningen utgår från principen begravningsavgiñen skallatt
beräknas på begravningsverksamhetens verkliga kostnad eller resursförbruk-
ning, dvs. direkta och indirekta kostnader. Avgift eller bidrag för begravnings-
platser i utjämningssystemet ingen verklig kostnad fiktivtär beräknadutan en

för ekonomisk utjämning medpost avseende på den obligatoriska kyrkoavgif-
ten.

det fall bedömerI det angeläget, ovanstående synpunkter,att trots göraman en
koppling till de komponenter bcgravningsverksamheten irör det inom-som
kyrkliga utj ämningssystemet, så måste denna koppling själv/finansierad.vara

inomkyrkligaRent komponenter i utjämningssystemet skall givetvis inte påver-
ka begravningsavgiñen.

Inledning
Direktiv
direktiven tillI den utsedda Begravningsverksarnhetskommitténstatenav

bl.a. följande beträffande finansieringsfrågoma:anges
Principbeslutet relationer mellan och Svenska kyrkanstatenom nya
innebär skattskyldigheten upphör samtidigt det skall införasatt som en
obligatorisk skyldighet betala avgift for dem tillhör kyrkan.att som

Principbeslutet förutsätter begravningsverksarnheten för dem tillhöratt som
Svenska kyrkan skall finansieras via den obligatoriska kyrkoavgiften

Därefter återstår frågan hur de inte tillhör Svenska kyrkanom som..........
skall betala den del kostnaderna för begravningsverksamheten fallerav som
på dem. kanHär sig olikatänka modeller inom för lokaltettman ramen
baserat Utgångspunkten skall finna enkel och praktisktsystem. attvara en
hanterbar ordning inte strider den kommunala likställighetsprinci-motsom

samtidigt den måste godtagbar från religionsñihetssynpmikt.pen som vara

Direktiven alltså utgångspunkten skall finna enkel ochatt attanger vara en
praktiskt hanterbar ordning för hur de inte tillhör Svenska kyrkan skallsom
betala sin del begravningsverksamheten.av

Begravningsverksamhetskommittén
Begravningsverksarnhetskommittén har Pastoratsförbundet i uppdraggett att
biträda kommittén och förslag på metod redovisa begravningsverk-attge en
samhetens kostnader och från detta kostnadsunderlag bestämma begrav-en
ningsavgift:

...utarbetande metod vilken de enskilda huvudmännen förav en genom
begravningsverksamheten kan få fram kostnaderna for denna verksamhet
och därigenom underlag för fastställande begravningsavgiften. Avsiktenav

metoden ska kunna användas för huvudmänär skiñandeatt storlek ochav
med olika grad kompetens."av
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Pastøratsförbundets uppdrag enligt offert
Kortfattad beskrivning hur finansieringen begravningsverksamhetenav av
idag fungerar i förhållande till de båda kategorierna skattebetalare, dvs en
analys dissenterskattesystemetav

Belysning det kyrkokommunala budget- och redovisningssystemetav

Riktlinjer för begravningsverksamhetens kostnadsredovisning ioch det
sammanhanget särskilt uppmärksamma förde kyrkokommunen gemensam-

kostnaderna investeringsutgiñemas hanteringsamtma

Vid redovisning för kommitténs den 22 augusti redovisadesexpertgruppen
följande tänkta disposition utredningsuppdraget:av

Inledning beskrivning finansieringen i nuvarande systemav-

Budget och redovisningssystem hos kyrkokommunema

Kostnadsredovisning och beräkningssätt för begravningsavgiñen

Förslag

Begravningskommitténs uppdrag har därefter i september kompletterats med
följ ande uppgiñer:

Förslag till hur över-/underskott i bokslut budget skall beaktasgentemot

Gravskötselskuldens eventuella inverkan/samband

Effekter på begravningsavgiñen den del det ekonomiska utjämnings-om av
hänförligt till kyrkogårdar internt skall påverka begravningsverk-systemet

samhetens kostnads-lintäktsredovisning.

Begravningsverksamhetens finansiering idag
Bakgrund
Begravningsverksamhetens finansieringnuvarande grundas på bestämmelserna
i Begravningslagen enligt1990:1144 vilken inom Svenska kyrkanpastoraten
ålagda hålla allmänna begravningsplatser. bestårEtt ellerär att pastorat av en

flera församlingar. församlingarnaFöre 1989 huvudregel ansvariga förvar som
de allmänna begravningsplatsema.

Pastoraten, liksom församlingarna samfállighetema,och de kyrkliga finansierar
begravningsverksamheten huvudsakligen uttaxering församlingsskattgenom av
till år 1963 benämnd församlingsavgifr. del den allmännaDen utgör en av
kommunalskatten infördesoch med kommunalskattereforrnen år kom-1928
munalskattelag 1928:320. Skatten proportionellt i förhållande tilluttas
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skattebetalarens beskattningsbara inkomst. Ursprungligen uttaxerades den all-
kommunalskatten och därmed församlingsavgiften efter grundermänna samma

för skattskyldiga.alla samband med tillkomsten religionsfrihetslagenI av
infördes nämligen1951:680 följdförfattning till denna, lagen 1951:691en

viss lindring i skattskyldigheten för tillhör Svenskaden kyrkanom som
vanligen benämnd dissenterskattelagen lindringslagen. denna före-eller I
skrevs den inte medlem i Svenska kyrkan hade erlägga be-attatt ettsom var

tillämpliga uttaxeringenlopp motsvarande endast 60 den eljestprocent avav
församlingsskatt. motiverades tillhördeden inte SvenskaDetta attav som
kyrkan inte skulle skyldig betala till hennes konfessionella verk-att rentvara
samhet.

Valet för uttaxeringen emellertid inte ha föregåtts någraprocenttal tycks avav
djupgående den tekni-analyser. bör bakgrund valdaDetta attmotmera ses av

skattelindring inte från kommitté utredde fråganken med förslaget den somvar
Kommitténs förslagårs dissenterskatteutredning, SOU 1950:41.1950 var

beloppistället inte skulle bli någon individuell skattelindringdet utan att ettatt
tillutträddas kyrkoskatt i stället skulle gåmotsvarande 40 deprocent av en
till deskulle lämna bidrag till andra trossamfund och med hänsynfond, som

kollektivkonfessionslösa, i viss mån till sociala och kulturella ändamåläven
skatteåterbäting. På detta skulle utträde ekonomiska skäl kunnasätt av

ifråga.komma

sänkning tillProcenttalet har ändrats vid två tillfällen. skedde 30Först pro-en
vilket genomfördes år SkU rslcr 317. Sänk-1973 prop. 1973:184, 65,cent,

på beredning kyrka genomfördningen grundades 1968 års ochstaten av om
församlingarnas skriftenvilken publicerats istudie ekonomiska förhållandenav

samhälleliga uppgifter hade bered-Kyrkan kostar SOU 1971:29. Till allmänt
ningen därvid hänfört verksamhetsgrenama folkbokföring och begravnings-

år 1969verksamhet. båda verksamhetsgrenamas bruttokostnadsandel förDessa
Årberedningen till utgifterna. sänktes26 % de totala 1993angav cza pro-av

centtalet ytterligare gång till l991/92:lOO bil. sid 141.25 prop.procenten
inte hadesistnämnda justeringen motiverades Svenska kyrkan längreDen attav

för folkbokföringen. Procenttalet grundades på Statskontoret ut-ansvaret en av
ekonomiarbetad Svenska kyrkans 1991 12.rappport :

förhållan-Lindringslagens underliggande princip således något förskjutits ihar
intetill urspungliga. så de tillhör Svens-de den motiverasDen attnumera som

kostnadenka kyrkan bör bidra med endast kandet belopp motsvarasom anses
kyrkligabegravningsverksamheten de kommunernaför de uppgifter inom som
kyrkligaombesörj församlingsskattemedlen till. kommuner-och använder Deer

enligt SCB:sbegravningsverksamhetennettokostnader försammantagnanas -
lindringslagens procenttal.statistik ganska väl medöverensstämmer-

nedsättning denLindringslagens konstruktion generellmed sammantagnaaven
nivåer församling,utdebiteringen församlingsskatt för alla kyrkliga pastoav
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stittssamfállighetrat, innebär också alla nivåerna får delatt de tillhörigasav
skattemedel.

En ytterligare konsekvens lindringslagens konstruktion de kyrkotill-ärav att
höriga betraktas medlemmar i de kyrkliga kommunerna på allasom nivåer.

Budgeten skall bl innehålla plan för verksamheten och ekonomina underen
budgetåret och skattesatsen skall Det kyrkokommunala budgetsystemetanges.

liksom detär kommunala uppbyggt kring de olika verksamheter- som-
bedriver driñbudgeten.pastoratet Med förändringarsmärre beroende på bland

huvudmannaskapsförändringarannat har i sina huvuddragen gemensam
verksamhetsplan tillämpats sedan 60-talet. Denna plan eller verksamhetsindel-
ning inte obligatorisk,är dvs. det finns ingen lagstiftning eller liknande som
föreskriver hur den skall ut.se

Man brukar tala gamla modellen och nya modellen för budgetom och
redovisning. Den gamla modellen har sin igrund de tidigare till l april 1995- -gällande bestämmelsema i kap14 kyrkolagen det s.k. kommunala fönnö-om
genhetsskyddet.

Grundstommen i den gamla modellen budget i två delar, dvs. driñ-var en en
och kapitalbudget. Kapitalbudgeten omfattadeen påverkade detposter som
fönnögenhetsskyddade kapitalet, stamkapitalet.

Kravet på balanserad kapitalbudget förutom driñbudget innebaren för-att
mögenhetsskyddet upprätthölls. Genom bl.a. skattemedelatt motsvarande
avskrivningar överfördes från driñbudgeten till kapitalbudgeten bibehölls
fönnögenheten. Eventuellt ytterligare skatteñnansiering kapitalbudgetenav
innebar nettoökning det förmögenhetsskyddade kapitalet.en Denna modellav

således möjlighet tiden följaöver fönnögenhetsutvecklingenattgav Kapitalre-
dovisningskommitténs betänkande, 1956.

Den modellen har blivit formellt möjlig införanya att kommunalla-attgenom
resppektive kyrkolagen ändrats, för kommunallagensgen del fr.o.m. år 1992

och för kyrkokommunemas del redan fr.o.m.nämnts april1 1995. Densom
modellen tillämpades emellertid till del långtnya före lagändringen.stor Den

bestämmelse harnärmast bestämmelserna förmögenhetsskyddersattsom iom
kyrkolagen lyder Församlingen skall ha god ekonomisk hushållning i sinen
verksamhet".

Som framgår avsnittet Kyrkokommunemas budget- och redovisningssys-av
tem använder det övervägande antalet sig den rekommenderadepastorat av

modellen. dettaI avseende torde förutomnya Pastoratsförbundets kurser och
rekommendationer den Statistiska centralbyrån, Kyrkofonden och Pastorats-av
förbundet årligen infordrade finansstatistiken styrande. fortsättningenI börvara

därför utgå från tillämparattman pastoraten enhetlig modell för sin budgeten
och redovisning.



frågorkonstitutionellaVissa
kyrkliga kommunen pastora-kyrkotillhöriga idag medlemmar i denDe är

1994/95:129. Rättigheter ochi propositionhar bl.a. konstateratstet. Detta
till detför närvarande knutnatill såledesskyldigheter i förhållande ärpastoratet

principerna förriksdagen beslutademedlemsskapet.kyrkokommunala De av
fårkyrkan 1995/96:80och Svenska prop.relationer mellanändrade staten ur-

följd det kyrko-bl.a. tillformella utgångspunkterkonstitutionella och attav-
kyrkotillhöriga upphörförkommunala medlemskapet de ersättasutan att

med något annat.

Även efter-medlemskapetkyrkokommunalakyrkotillhöriga upphör detför de -
medlemskapmedi deras fall detupphörkyrkokommunen ersätts ettmensom -

konstitutionella form.församling i dessi nya

begravningsplat-nyttja de allmännasinkyrkotillhöriga bibehållerDe rätt att
begravnings-kostnaderna fördeltill betala denskallDe pastoratet avserna.
begravnings-för de allmännadem, dvs. kostnadenfaller påverksamheten som

sammanhängande kostnader.underhåll jämte därmedårliga drift ochplatsemas

förnettokostnaderi skiss på hurutredningDenna pastoratensutrnyrmar en
skallrättvis andelförframska kunna räknasbegravningsverksamheten att en

kyrkan.tillhör Svenskadekunna uttaxeras somav

Även fårutgångspunkterutifrån formellakyrkotillhörigade annanenom
begravningsverk-bedrivnatill deni förhållandeställning idag pastoratenän av

såinteekonomisk synpunktreella skillnaderna storadesamheten ävenär ur --
idetdenna bakgrundkyrkotillhöriga.de Mot ärellersig för pastoratvare

tillämpadeför sinainommöjligt förnormalfallet pastoraten att nuramen
begravningsverksamhetensredovisaredovisningsprinciper netto-ochbudget-

kostnader.

särskiltförsiktighetbör ske medändringprinciper ochJustering systemavav
kollek-kostnadsandelarförändringar deleda tillskulle kunnadetta somavom

i begrav-icke-kyrkotillhöriga skall erläggakyrkotillhöriga respektivetiven
bör undvi-avgiftsplaneringintryckFörändringar kanningsavgiñ. ge avsom

Å sidanandraordningen.i dentrovärdighetenför inte minskakas att nya
till uppenbaraskulle ledaprincipernatillämpningen de föreslagnamåste, avom

justeringarerforderligatvå kollektiven, göras.orättvisor mellan de

redovisningssystemochbudget-Kyrkokommunernas
och"nya budget-idag dentillämparkyrkokommunemamajoritetEn stor av

statistikenekonomiskainsamladeframgår denredovisningsmodellen. Det av
medkyrkokommunereller 72bokslutsår 671 936för 1995, procentatt avav

sig modell.använder dennaarbetsgivaransvar av
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Modellen se bilaga l den redovisningenexterna och reglerar såledesavser
den interna redovisningen på driftbudgetens olika verksamhetsgrenar, vilket
den här i första hand skallrapporten handla direktI koppling till modellenom.
finns normalförslag tillett redovisningsreglemente, vilket innehåller regler för
olika delar inom den redovisningen.externa Tillämpningen reglementet ärav

krav för uppfylla kyrkolagensett att krav på årsredovisningen skallatt upprät-
"iakttagandemed godtas redovisningssed".av

De bestämmelserna i kyrkolagens ekonomikapitel,nya trädde i kraft den lsom
april innebär1995, krav på det beslutandeett iatt kyrkokommunenorganet
beslutar närmare föreskrifter" för redovisningen, dvsom reglemente. Iett
praktiken innebär detta krav på nämndaett modell ochatt reglemente för
budget och redovisning skall tillämpas.

Pastoratsförbundet har sedan 1990 rekommenderat kyrkokommunema gåatt
tillöver modellen och årligen genomfört kurser inom detta område. Under

våren 1996 har satsning på kursverksamhetextra skett och kanen anta attman
redovisad anslutning från 1995 års bokslutstillfälleovan har ökat och kommer

ökaatt avsevärt.

Som komplement och förtydliganden till redovisningsreglementet har anvis-
ningar på olika områden tagits fram. Bland flera kan här anvisningarnämnas

redovisning pensionsskuld semesterlöneskuld extraordinäraom av poster- - -gravskötselavgiñer anläggningstillgångar. De två sistnämnda har tagits fram-
den kyrkokommunala referensgruppen i redovisningsñågorav KRED medan

de förstnämnda arbetats fram motsvarande referensgrupp på den kommunalaav
sektorn.

kontoplanenHur skall Överbehandlas i redovisningsreglementet.ut 90se
kyrkokommunema.procent använder antingen FK-planen eller baskontopla-av

Baskontoplanen den flexiblaär och blir alltmest vanligare.nen. denI statistik
lämnats i anslutning till 1995 års bokslut redovisas for forstasom gången en

övervikt för baskontoplanens användare. Pastoratsförbundet gick redan år 1990
med baskontoplanut anpassad för kyrkokommuner vilkenen revideratssenast

år 1995 och återfinns i skriften Kyrkokommunal baskontoplan. Pastoratsför-
bundet har i princip verkat för övergång till baskontoplanen frånen samma
tidpunkt ny redovisningsmodell började rekommenderas.som att

Driñbudgetens uppläggning eller indelning på olika verksamhetsområden iär
likhet med kontoplanen reglerad i redovisningsreglementet. Pastoratsförbun-
dets rekommendation verksamhetsindelning på övergripande nivå återfinnsom
i skrift baskontoplanen se bilaga 2.samma som

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras den redovisningen,att externa dvs
den för kyrkokommunen totalt sammanställda ekonomiska utvecklingen och
ställningen, omfattas regler både enligt lag och reglemente. kanDet ocksåav
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flesta kyrkokommunema år kommer ha anslutit sigde innan 2000att attantas
till dessa regler.

tvingande regler förden interna redovisningen saknas motsvarandeFör som
driñbudgetens indelning påden Med intern redovisningexterna. t.ex.avses

kostnadsfördelningar mellan verksamheter,internaolika verksamhetsgrenar,
förhållande gäller kontoplanen.kapitalkostnadernas beräkning. Samma Däre-

vad driñbudgetensfinns rekommendationer från Pastoratsförbundetmot avser
beräkning och kontoplan.verksamhetsindelning, kapitalkostnademas

kostnadsredovisningbegravningsverksamhetensPrinciper för
följer finns i bilagaillustration till den Iförenklad budgetEn text somsom

beträffande budgetenskraftiga förenklingar skettpedagogiskt syñe har om-
fång.

pånaturligtvis i hög gradgenomslagskraft lokalt beroranvisningarsCentrala
blir tillämpa. finns detanvisningar Härsvåra eller krävande dessahur att

utgångs-formuleringkommittédirektivensanledning attatt repetera som anger
hanterbar ordning.enkel och praktisktskall finnapunkten attvara en

begravningsavgiftframtida beräkninganledningen tilldåVad är att aven
begravningsverksamhetensHittills harutredning anvisningarochkräver

i någoni kyrkokommunemaredovisats störrekostnader och intäkter utan att
ifrågasättas.utsträckning

ikostnadsredovisning på olika verksamheterdriñbudgetens storSvaret är att
direkta kostna-sig till de sär-inskränktutsträckning hos kyrkokommunema

verksamhetendirekt samband medmedmaterial och tjänsterderna löner, ett
problemfriförhållandevisredovisningen varitinriktning på harifråga. Denna

i princip inteliknande hardetta i reglementen ellerkravoch strängare utöver
varjeemellertidPastoratsförbundet harrekommendationer frånCentralaställts.

personalomkostnader.kapitalkostnader ochredovisningavseendeår lämnats av

intern-borgerliga kommunernasdedet här sammanhanget kanI nämnas att
likartade brister.redovisning hañ

indirektadriftbudgeten fördelainomadministrativa insatsen för interntDen att
kapitalkostnaderadministration, påförafrånsam- kostnader m.m.gemensam

Värdetifrågasätts.ochhållställs på mångatill olika kostnadsbärare nyttanmot
särskiltoftast intealltinformation i redovisningen stor.denna anses somav

Även isin betydelseharsmå kyrkokommuneroch mångakamerala resurser
detta sammanhang.

skallinternredovisningenenligtnettokostnaderBegravningsverksamhetens nu
vilket ändra-begravningsavgiñ,för beräkningunderlagutgöra extern gerav en

kostnadertill allaoch hänsynvad det kostarförutsättningar. Attde att taveta



12

medför kravrättvisa avgifter.blir nödvändigt för bestämma Dettakunna attatt
skallindirekta kostnader belastamåste riktlinjer för deställas på bl.a. som

intemredovisningtill riktlinjer förverksamheten. Nedan redovisas förslag av
begravningsverksamhetens kostnader.

Grundförutsättningar
följa Pastoratsför-verksamhetsindelning förutsättsdriftbudgetensförRarnama

år seBaskontoplan och utgiven 1995rekommendation i skriftenbundets
enligt ovannämnda rekom-lcyrkogårdsförvaltningHuvudverksamhetbilaga 2.

i dennabegravningsverksamhet användsbegreppetmendation motsvarar som
innebärutredning. Detta

redovisasbegravningsverksamhetfastighetsförvaltning ochatt gemen-
Driñkostnader förför sig.håll,idag sker på mångavilket utansamt, var

lämpli-redovisasbegravningsverksamhetenanknytning tillmedbyggnader
förpersonalkostnaderNaturligtvis måsteinom densamma. även an-gen

verk-omfattar andrabegravningsväsendettjänster förutom ävenställda vars
på rättvistfastighetsförvaltningen, fördelas sättsamhetsområden, ettt ex

respektive verksamhet.mellan

administrationredovisas underförsäkringspremier utanatt gemensam
begravningsverksamhetenfördelas tillinterntgenerellt för sedanunder att

försäk-uppgiften framgårOm intepå denna.del belöpermed den avsom
med för-kontaktuppskattning ellerantingenringsbrevet kan göras tasen

byggnad finnskrematorium.ellerSåvida intesäkringsbolaget. störreannan
försäkrings-totalakyrkokommunensandelbegravningsverksamhetensär av

marginellkostnad post.en

underredovisasförsamlingsverksamhettillanknytningkostnader medatt
tillarvodenhuvudverksamhetenförsamlingsverksamhet. gällerDet äventex

rimligenFörsamlingsbladet,församlingskyrkoråd.iförtroendevalda som
redovisasbegravningsverksarnheten,innehålla informationkanäven om

administration.under gemensam

tidavgiñ sedan långinbetaldgravskötselåtaganden där ärBeträffande gamla
iför viss tid ellerkvarstårskötselâtagandetavtalsenligaförbrukad, detmen

redovisasåtagandeför dettaframtid, kostnadenför all börförekommande fall
på begrav-allmärmaskötselni likhet meddriñskostnad ytorallmän avsom en

ningsplatsen.

förvaltningartill andratjänsterinternagrundförutsättningarna ingårI även att
densammaintäkt förintemredovisasbegravningsväsendetoch utförda somav
förhållandeanspråk.i Motsattförvaltning tjänstenoch kostnad för den tarsom

fastighetsförvaltnin-ianspråktarbegravningsväsendetkan också gälla, tex att
självkostnad.påtjänsten baserastjänster. Priset förgens
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Gemensamma kostnader
denI ekonomiska facklitteratur rubriceradetar konstaterasämnesom upp att

någon absolut sanning eller helt rättvisande metod för beräkning eller fördel-
ning diverse indirekta kostnader finns. Balansgångenav mellan exakthet och
hög detaljeringsgrad enkelhet måste alltidgentemot Rentprövas. allmänt inne-
bär förstnämnda alternativ hög administrativ belastning.en

linjeI med tidigare nämnda direktiv för utredningen föreslås enkel fördel-en
ningsmetod. I valet mellan fördelning grundad på begravningsväsendets kost-
nadsandel de totala verksamhetskostnadema ochav motsvarande med avseende
på årsanställda, väljer kostnadsandel. Vilket väljer blirän resultatetman en
schablonmässig fördelning. Fördelningsgrunden utgår från respektive verk-att
samhets andel i den indirekta kostnaden för administration hargemensam ett

sambandnära med dess andel de totala direkta verksamhetskostnadema.av
Förslaget innebär

begravningsväsendetsatt procentuella andel samtliga verksamhetersav
enligt externaresultatbudget bruttokostnader beräknas och

denna procentuellaatt andel den totala nettokostnaden på huvudverk-av
samhet administration fördelas till begravningsverksarnhetengemensam

Mera exakta fördelningsgrunder kan naturligtvis tillämpas detta möjligtnär är
och dettapastoratet önskvärt. Det kan gälla fördelninganser t.ex. kostnaderav
för telefonväxel på grundval antal anknytningar och markeringar. Andraav
exempel på möjlighet tillämpa sådanaatt grunder för fördelning kan vara
kostnader för företagshälsovård, tryckeri och ADB.

Det blir naturligtvis viktigt administrationatt precis begrav-gemensam som
ningsväsendet belastas med de direkta indirektaoch kostnader hör hemmasom
där, lokalkostnadert för kansli.ex

Personalomkostnader
Här lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifteravses kalkylerad komp-samt
letteringspension avtalspension. Pastoratsförbundet lämnar varje år uppgift

procentuella pålägg på lön för dessa omkostnader.om

Den praktiska bokföringsmässiga hanteringen dessa pålägg kan variera iuteav
landet. Det ganska vanligtär kostnaden för den kalkyleradeatt kompletterings-
pensionen belastar verksamheterna den anledningen den medförattav
någon utbetalning. Det kan därför finnas skäl dessa omkostnaderatt attupprepa
redovisas på verksamheten inklusive kostnaden för avtalspension. De verkligt
utbetalda pensionema redovisas under huvudverksamhet generellt skallsom
inte belasta begravningsverksamheten.
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redovisningsfrågor KREDsin iPastoratsförbundet har referensgruppgenom
redovisning, Rådvägledning just personalomkostnademasgett ut omomen

personalomkostnadspålägg 1993.redovisning av

Kapitalkøstnader
investeringsutgif-påforas periodiseradeskall ocksåBegravningsverksamheten

investeringarna. kanutnyttjande Detkapitalkostnader för sitti formter avav
Kapitalkostnademaoch kyrkogårdar.inventarier, byggnadermaskiner ochavse

varje år för-Pastoratsförbundetbudgetinformationbehandlas också i den som
tillmedlar kyrkokommunema.

internavskrivning och delsbestår delskapitalkostnaderIntemdebiterade avav
avskrivninginnebärnominella metodenrekommenderar denVi attränta. som
tillverk-ellerför dess förvärvanskaffningsvärdet utgiñenberäknas påama -

avskrivning.efterdvs värdepå bokfort värde,beräknasning. Intern ränta
statsobligationerfemårigapågrundas på medelräntanRekommenderad ränta

budgetåret.två år fore

RedovisninganvisningKREDPastoratsförbundet har gett ut avomengenom
rekommenderadefinns bl.a.skriftdennaanläggningstillgångar 1994. I av-

förblankettförslagochanläggningstillgångarskrivningstider för olika slag av
bokfördakvarståendeavskrivningar ochanläggningstillgångarsnotering av

då ibli aktuell ochskriften kanuppdateringrevidering ochvärden m.m. En av
avskrivningstider.anläggningstillgångamasavseendeförsta hand

begravningsavgiftBeräkning av
förenklade budget-framgår detuträkningbegravningsavgiñenspåExempel av

begravningsverksam-förtotala nettokostnadensidai bilaga Denexemplet
100skattekronaskattekronor/skatteunderlagettotaladivideras medheten en

skatteunder-tillhörigastillhörigas ochbådedvs.inkomst,kr beskattningsbar
storlekbegravningsavgiñensräkneoperation visardennalag. Resultatet perav

skattekrona.

erhållsenskildabegravningsavgifter för det attSumman pastoratet genom
framräknademed denmultiplicerasavseende tillhörigaskattekronorantalet

skattekrona.begravningsavgiñen per

obligatoris-i denbegravningsavgiñenSvenska kyrkan ingårtillhörFör de som
bilaga sidaka kyrkoavgiften, se

kyrkotillhörigaför ickebegravningsavgiñensamlad förerhållaFör postatt en
destineraskyrkotillhöriga, skallkyrkoavgiñen, från deoch den andel somav
redovisastvå intäktsposterdessabörtill begravningsverksamheten avsumma

nämnda del-uppställningen forochberäkningenunder rubriken Generellt. Av
pastoratets/samfällig-medborgareframgå allamåste tydligt inomattposter

begravningsverksamheten.formyckethetensförvaltningsområde betalar lika
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tillgodoseFör skiftande lokala behov uppgifteratt för visa begravnings-attav
verksamheten resultatenhet får sådana beräkningar i särskildgörassom en en
kalkyl.

påReglering grund avvikelse budget bokslutav -
Begravningsavgiften beräknas på grundval den budgeterade nettokostnaden.av

undvikande alltförFör ofta förekommande ämnheter i nivån för begrav-av
ningsavgiñ, bör budgetavvikelser i årsresultatet elimineras resultatutj äm-som
ningsposter och uppföras under Eget kapital. Inom förslagsvis treårsperioden
kan erforderlig löpande justering avgiñsnivån göras.av

flerårsskötselInbetalda avgifter för gravskötselskulden-
Pastoratsförbundet har KRED anvisning "Redovisninggett utgenom en om av
gravskötselavgiñer" 1993. dennaI anvisning behandlas b1.a. den praktiska
hanteringen avgiftemas hantering i bokföringen.av

Beträffande gamla gravskötselåtaganden inbetalddär avgiñ sedan lång tid är
förbrukad, det avtalsenliga skötselåtagandet kvarstår för viss tid eller imen
förekommande fall för all framtid, bör kostnaden för åtagandedetta redovisas

allmän driftskostnad i likhet med skötseln allmänna på begrav-ytorsom en av
ningsplatsen.

I enlighet med anvisningen skall inbetalningar gravskötselavgiñer för fleraav
år framåt tillföras begravningverksamheten i periodiserad form, med 1/10-tex

fördel varje år inbetald avgift tio år. Den periodiserade avgiñen ärom avser
nominell, dvs det ingen uppräkning med eller inflationgörs ingångs-ränta av
värdet. detI sammanhanget bör det motvikt till föregående påpekassom att
begravningsverksamheten inte belastas med för sitt utnyttjanderänta kyrko-av
kommunens rörelsekapital.

Beträffande i första hand äldre gravskötselåtaganden kan det förekomma andra
varianter på avgifter, engångsbelopp påförsmottagna och belas-t.ex. räntasom

med årets skötselkostnad enligt fastställdtas I till förstnämndataxa. motsats
modell blir avgiften tillgodogörs begravningsverksamheten inflationsskyd-som
dad i det fallet, årligen uppräknas. ekonomiskaDe konsekven-taxansenare om

för begravningsväsendets del blir alltså beroende vilka förutsättningarserna av
legat till grund för gravskötselavgiftemas mottagande.som

Begravningsavgiften och utjämningssystemet
förslaget tillI utj ämningssystem ingår begravningsplatsernytt kompo-som en

i den del kostnadsutjänming mellannent kyrkokommunema. Kom-som avser
mittén vill ha belysning vilka effekter koppling denna idel kost-en av en av
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intäktsredovis-till begravningsverksarnhetens kostnads- ochnadsutjämningen
ning får.

bidragbegravningsverksamheten redovisadesjälvklara effekten blir påDen att
medanbegravningsavgifteni utjänmingssystemet för begravningsplatser sänker

bidragnyssnämnda kostnader ochgäller för avgifter. Omförhållandemotsatt
lämligen internasker dethänförliga till utjämningssystemet skall beaktas, som

inom driftbudgeten.poster

kan fåvisar tillämpningen dettastickprovsmmässig genomgångEn storaatt av
medmindre kyrkokommunkyrkokommuner. Ikonsekvenser för vissa etten

bli sänkt begrav-skulle effektenbegravningsplatserrelativt bidrag tillstort en
utdebi-Ifrågavarande kyrkokommunsskattekrona.ningsavgift med 32 öre per

i denna kyrko-begravningsverksamhetenviOmtering 1,85 kronor. attär antar
skulledvs. begrav-kronor, 461,85kommun ianspråktar 25 öre,procent av

Göteborg ochsamfállighetertill Förningsavgiñen reduceras 14 öre. stora som
höjninginnebära begrav-tillämpningmotsvarandeHelsingborg skulle aven

cirkaningsavgiñen med 2 öre.

skall kopp-utj ämningssystemetinvändningartvåPrincipiellt kan göras mot att
beräkningsunderlag. Denbegravningsavgiftens är ut-attmedlas enasamman

Svenskatillhörfinansieras deochinomkyrkligtjämningssystemet är av som
avgiftsintillhöriga skalldemotsägelsefulltförefallakankyrkan. Det att

förhöjd via dettarespektivesubventionerad system.

ovanstående synpunkter, göraangeläget,fall bedömer detdet att trotsI enman
i inom-begravningsverksamheten detkoppling till de komponenter rörsom

självfinansierad.kopplingmåste dennautjämningssystemet, såkyrkliga vara
givetvis inteskallämningssystemeti utjinomkyrkliga komponenterRent

begravningsavgiñen.påverka

skall be-begravningsavgiñenprincipenfråninvändningen utgår attandraDen
resursförbrukning,ellerverkliga kostnadbegravningsverksamhetenspåräknas
begravningsplatserbidrag förAvgift ellerindirekta kostnader.direkta ochdvs.

förfiktivt beräknadverklig kostnadingen posti utjämningssystemet utanär en
kyrkoavgitten.obligatoriskaavseende på denutjämning medekonomisk

Uppföljning
Även dettiden.redovisning ändrasochbudgetPrinciper regler för överoch

grundläggandeprinciper. Depåverka dessautredningsarbetet kaninomkyrkliga
förändringarvid sådanabörbegravningsavgiftenberäkningreglerna för av

uppgiftenintresseorganisation attuppgiñPastoratsförbundetsbestå. I rymssom
följa detta.fortlöpande upp
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2Bilagal

Program-Iverksamhetsindelning

ADMINISTRATIONGEMENSAM0

revisionKyrkokommunledning och01
osv.010, 011positioner3delprogramExempel på ex.-

Kyrkofullmäktige/kyrkostännna/församlingsdelegeradeo
Revision0
Kyrkoråd-

kommittéerochBeredningar0

Informationsverksamhet02

delprogram:påExempel

informationIntern-
informationExternc

Annonseringo
Församlingsblad-

administration03 Allmän

delprogram:påExempel

Kanslio
60underalternativtPastorsexpeditiono

Personaladministration06

på delprogram:Exempel

Personalnämnd0
personalutbildningochPersonalvård0

servicefunktionerSärskilda08

delprogram:påExempel

Televäxel-
ADB-
Vaktmästerio
Förråd0

Övrig verksamhet09 gemensam

delprogram:påExempel

valAllmännao
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Arkiv-
Avgift till riks- och stiftsorganisationero

KYRKLIG JORD

22 Prästgårdar

23 Församlingskyrkas fastighet

27 Utdelning på andelar i egendomsnänmdens förvaltning kyrkansav
finansförmögenhet

FASTIGHETSFÖRVALTNING: Kyrko- och församlingslokaler

30 Administration

31 Kyrkor

35 Kapell

36 Församlingshem

37 Hyrda lokaler

FASTIGHETSFÖRVALTNING: Övrigt

40 Administration

42 Egna förvaltningslokaler

Hyrda förvaltningslokaler

46 Egna hyresfastigheter

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

50 Administration

Exempel på delprogram:

Kyrkogårdsnänmdo
Kyrkogårdsförvaltningo

51 Kyrkogårdar

56 Krematorium

7-17-0372
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FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

60 Gemensamt

delprogram:Exempel
församlingsverksamhetenharpersonalochPräster somsomannano

arbetsområdeövergripandeett
pastorsexpedition 03redovisning underKyrkobokföring alt.o -

förrättningarGudstjänster och61

institutionerochpå sjukhusVerksamhet62

Kyrkomusik63

musikaliska akt.och andrakyrkokörkyrkomusiker,redovisasHär

Konfirmandundervisning64

Barnverksamhet65

Exempel pâ delprogram:

Söndagsskolao
barntimmarKyrkans-
förskolaKyrkans0

Ungdomsverksamhet66

Exempel pâ delprogram:

Juniorer-
Lägerverksamheto

Vuxenverksamhet67

Diakoni68

Exempel på delprogram:
Familjerådgivning-

Övrig församlingsverksamhet69

Exempel på delprogram:
föreningar/organisationerBidrag till-

Servering-
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GENERELLT

90 Personalförsäkring, utbetalda pensioner m.m.
Inom redovisas sak- och ansvarsförsäkringprogrammet deom
redovisas under verksamheterna. Utbetalda lagstadgade och avtalsenliga
arbetsgivaravgifter på verksamheterna interndebiteradesamt
personalomkostnadspålägg arbetsgivaravgifter och kalkylerad
kompletteringspension kan redovisasäven här enligt tidigare
rekommendationer. Alternativt kan arbetsgivaravgifterna hanteras via
kontoklass 2 kortfristiga skulder se avsnitt redovisningsexempelom-
och även "Råd redovisning personalomkostnadspålägg" frånom av
kyrkokommunala referensgruppen i redovisning/KRED, vilken kan
beställas från Pastoratsförbundet.

Det är nödvändigt inget hindrar baskontoplanen kombinerasattmen som
med 91-99 enligt följande. Om däremot FK-planen kombinerasprogrammen
med den redovisningsmodellen bör 91-99 läggas enligtnya program upp
nedanstående.

91 Kalkylerade kapitalkostnader

Avser internt debiterade kapitalkostnader

92 skatteintäkter

93 Bidrag från/avgift till kyrkofonden

94 Finansiella intäkter

Förutom ränteintäkter på kyrkokommunens likvida medel redovisas
detta avkastningäven på andra finansiella tillgångarprogram
obligationer, Ävenaktier, värdepappersfonder, utlånade medel.
realisationsvinster på värdepapper och valutakursvinster redovisas här

95 Finansiella kostnader

Räntekostnader på kort- och långfristiga skulder, realisationsförluster på
värdepapper och valutakursförluster.

96 Planenliga avskrivningar

Planenliga avskrivningar på kyrkokommunens anläggningstillgångar
debiteras på resultaträkningar och krediteras på balansräkningenssom

anläggningstillgångar. Planenliga avskrivningar den externaavser
redovisningen jämför 91.program
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Extraordinära intäkter97

kostnaderExtraordinära98

blir dessaextraordinäraklassificering posterförändradgrundPå avav
redovisningsreglemen-Seaktuella. ävenundantagsfalli sällsyntaendast

kanredovisningsfrâgor,ireferensgruppenanvisning från somellertet
Pastoratsförbundet.frånbeställas

kapitalFörändring99 egetav
resultatstegresultaträkningensdvs.resultat,redovisas åretsHär
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Budget i förenklat utförande

exempel på begravningsverksamhetens kostnadsredovisning och
begravningsavgiftens beräkning



Bilaga 3

DRIFTBUDGET

ADMINISTRATION0 GEMENSAM

Budget tkr

Kostnader Intäkter

169525

Specifikation:
Externa poster:

250Personalkostnader
Övriga 100kostnaderexterna

65Ersättning, tjänsterexterna

Interna poster:
50Kapitalkostnader 1

1042kyrkogårdsförv. for admfrånErsättn. gem.
kyrkogårdsförv. for gräsklippn. 25tillErsättn. m.m.

100fastförv. för hyra lokalertillErsättn.

1
och inventarier:maskinerAvser

Avskrivning 25
25Intern ränta

2
tilli förhållandekyrkogårdsförvaltningens kostnaderpåBeräknat externa

kostnader:resultatbudgetverksamhetens se externa

100 22,5%1100 000 x
0004 900

525 65 460 10422,5 % x -
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DRIFTBUDGET

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING5

Budget tkr

Kostnader Intäkter

1 764 293

Specifikation:
Externa poster:
Personalkostnader 500
Övriga kostnaderexterna 600
Ersättningar 100

Begravningsavgiñer 1 168

Interna poster:
Kapitalkostnader 2 560
Ersättning till kansliet för adm. 104gem.
Ersättning från kansliet för gräsklippning 25m.m.
3

1
Uträkningbegravningsavgift:
Det totalaantaletskattekronor 5 900000,är tillhörigasdelutgörvarav
600000

1764 000kr 125000kr 1639000kr-1639000kr 5 900000skattekronor 28: öre
Summabegravningsavgifter:

600000skattekronor 28öre 168000krx

2
Avskrivning 200
Internränta 360

3
Avvikelsemellanbudgeteradrespektiveredovisadnettokostnadreglerasi kommandebudgetmedtvå årseftersläpning.
Omkostnaderochbidragfor begravningsplatseri utjänmingssystemetskallbeaktas,skerdetta

interna mellanbegravningsverksamhetgenom poster ochgenerellt.
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DRIFTBUDGET

GENERELLT9

tkrBudget

IntäkterKostnader

610Kai lko1 erna

Specifikation

225Avskrivningar

385Intern ränta
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DRIFTBUDGET SAMMANDRAG-

tkr

Kostnader Intäkter

0 Gemensam administration 525 169

3 Fastighetsförvaltning 1 450 100

Kyrkogårdsförvaltning5 1 764 293

6 örsamlingsverksamhetF 2 000

9 Generellt 610

SUMMA 1 7395 1 172

1
Avgår interna vid över-poster
föring till resultatbudget:

0 175 104

5 664 125

9 610

Summa avgår 839 839

Till resultatbudgeten 4 900 333
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RESULTATBUDGET
tkr

Verksamhetens intäkter 333+

Verksamhetens kostnader 4 900-

Verksamhetens nettokostnader 4 567-
resultatsteg 1

Obl. kyrkoavgift 4 7701 +

Avräkning med Kyrkofonden 176-

intäkterFinansiella 200+

Finansiella kostnader

227Resultat efter skatteintäkter +
och finansnetto
resultatsteg 2

Avskrivningar 225-

REDOVISA RESULT TA T +
resultatsteg 3

1
skattekronor kr5 300 000 90 4 770 000örex

utifrån så möjligtDen obligatoriska kyrkoavgiften beräknad nära somen
balanserad resultatbudget.



Bilaga 3

Rapport
om

obligatorisk
begravningsclearing

November 1996

Göran Jacobsson

Svenska kyrkans
Församlings och Pastoratsförbund



begravningsclearingobligatoriskRapport om

Förord

begravningsclearing.obligatorisktillföreslagredovisasföreliggandeI rapport

Begravningsverksamhetskommitténuppdrogs till1995:162regeringsdirektivetEnligt
med Svens-konsekvenserrättsligaochekonomiskapraktiska,deanalyseraBVK att

begravningsverksaamheten iförhuvudmänförsamlingarochka kyrkans pastorat som
pastoratsförbundforsamlings- ochkyrkansSvenskadärefterframtiden. BVK gav
obligatorisk ochförslag tillmedutarbetauppdragPastoratsförbundet rapporten

den 12uppdragetPastoratsforbundet fickbegravningsclearing.riksomfattande sep-
Jacobsson.kyrkogårdskonsulent Göranutarbetatsharoch1996tember rapporten av

ställdesgenomförts. Denenkätundersökningarhar tvåutarbetandeFör enarapportens
kyrkogårdsför-utvaldaslumpvistillandraStockholm och deniförsamlingarnatill

utformatsdärefterbegravningsclearing harobligatoriskFörslagetvaltningar. enom
medbegravningsclearingenfrivilligabefintliga samtdenfrånutgångspunktmed
olikamedoktoberden 28seminariumvidinhämtatssynpunkter ettbeaktande somav

Sverige.begravningsverksamheten iförhuvudmännenförrepresentanter

1996novemberden 7Stockholm

JacobssonGöran

1996-11-07versionslutligbegravningsclearingobligatoriskGJ RapportPF om --
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1 Sammanfattning
Rapporten inleds med tillbakablick till då1975 begravningsclearingen för förstaen
gången aktualiserades. Redogörelsen landar i beskrivning dagens situation dären av

90 % församlingarna anslutna till den frivilligaär begravningsclearingen.ca av

nulägesbeskrivningenI kort redogörelse för de rättsliga principer harges en som
betydelse för begravningsclearingen. Vidare utförlig beskrivning hur denges en av
frivilliga begravningsclearingen konstruerad och deär samlade erfarenheterna från
verksamheten. Några inte ovanliga fall där de anhöriga drabbats oväntade extraav
fakturor vid begravningar visas. Specialproblemet med avlidna från äldrevårds-
anäggningar redovisas. Situationen i Stockholms kommun beskrivs.

Förslaget till obligatorisk begravningsclearing bygger på den frivilliga begravningsc-
learingen. Med stöd de förutsättningarna har den kompletterats för undan-av nya att
röja kända olägenheter. Förslaget sin utgångspunkt i de tjänstertar ound-att som
gängligen behövs for bli begravd ska finansieras med skattemedel.att Först dettanär

meningsfulltfastlagt blir det införaär obligatorisk begravningsclearing.att Försla-en
sammanfattas i det följande:get

De tjänster föreslås ingå i begravningsclearingen gravplats,2 ärsom
gravöppning, lokal for avskedstagandet, kremering förvaringsamt av
stoft och aska, stoft till krematorium, förtransport askatransportav av
gravsättning.

Huvudmannen föreslås få kostnadsansvar inom begravningsclearingen
för samtliga folkbokförda inom eller kommunen vidpastoratetsom var
tidpunkten för dödsfallet. boendeFör på äldrevårdsanläggningar får hu-
vudmannen för den förutvarande folkbokföringsorten kvardröjandeett
och tidsbegränsat kostnadsansvar.

Begravningar sker på judiska eller muslimska begravningsplatser3 som
allmänna omfattas begravningsclearingen.är Begravningarsom av som

sker på enskilda begravningsplatser innehas trossamfund omfat-som av
begravningsclearingen under vissa angivna förutsättningar.tas av

Stockholms kommun föreslås medverka i begravningsclearingen under:
förutsättningar de övriga huvudmännen. Begravningsverk-samma som

samhetens kostnader i kommunen täcks med begravningsskatten
motsvarande den obligatoriska begravningsavgiften.

Huvudmannen betalar för de tjänster ingår i begravningsclearingen: som
med belopp fastställs centralt. Pastoratsförbundet föreslås få isom upp-
drag föreslå tillämpningsrâd, utveckla beräkningsmetoder och år-att att
ligen beräkna för begravningsclearingen. Lämplig myndighet fårtaxor
fastställa för begravningsclearingentaxor
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Kommittédirektiven2
.

begravningsclearingenfor obligatoriskahur denkommittédirektivenI ansatsenges
frivilligaomfattning fungerandefrånutgångspunkt det iMedutformas.ska stornu

direktivenibegravningsclearing inom Svenska kyrkansmed attsystemet anges
omfatta olikaska deobligatorisk denbegravningsclearingen ska bli typernaattsamt

judiskaomfatta begravningar påbörockså clearingenVidarehuvudmän. attangesav
begravningsplatser.muslimskaoch

konkretise-angelägetblir detutgångspunktdirektiv göradessa attMed genastsom
huvudmän"olikaMed uttrycketmeningar. pastoratnågraringar typer avsesavav

huvudmän. DekommunalaborgerligtSvenska kyrkansamfälligheter inomeller samt
fördirelaivetInnebördenTranås kommun.Stockholms ochiförekommer avsenare
skaavlidnaför begravningkostnaderdärmed clearingblirdetta avsnitt att avav

huvudmänkommunalaochmellan kyrkligahuvudmän,mellan kyrkligaskekunna
i någonpåpeka detbefogatkommunala huvudmän. Detenbart attär attmellansamt

kommun.och Tranåshuvudmannaskap i Stockholmsdubbeltfinnsmån

omfattaockså skabegravningsclearingenobligatoriskadendirektivenI attanges
dessa i den månEftersombegravningsplatser.muslimskajudiska ochpåbegravningar

behovuppstår påbegravningsplatserenskildade judiska nytt ettexisterar ärde av--
kristnatillhör ickeandraochmuslimerBegravningutgångsläget.definiera somavatt
begrav-allmännainom dekvarterspeciellt anlagdaoftast påtrossamftmd sker nu

och huvudmännen.stiftssamfälligheternaavtal mellanmed stödningsplatsema av
och benämnesallmännafortfarandebegravningsplatseravdelningar ärDessa av

tillhörinteför demgravplatsersärskildabegravningsplatser medallmänna som
trossamfund.kristetnågot

begrav-Begravningsverksamhetskommittén ärdirektiven för attprincip iviktigEn
följer rimligenallmänna. Däravdetska anordnas atti landetningsverksamheten av

börbegravningsplatserenskildapåavlidnakostnader för begravningclearing avav
bestämmelser.särskildaomgärdas av

omfattakommabegravningsclearingenkan attdirektiventolkningenMed den av
begravningsplatserenskildaandrabegravningsplatserkatolskaoch ävenjudiska men

ochjudiskade fallIbegravningsplatser.institutionsägdafamilje- ellernågrat exsom
inte finnastorde detallmännaenskildabegravningsplatser intemuslimska är utan

bestämmelser.särskildabehov av

begravningsclearingobligatorisktillförslagetutgångspunkter kommerMed dessa en
utformas.att
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3 Historik

3.1 Den frivilliga begravningsclearingens utveckling

frivilligaDen begravningsclearingen har uttrycket utvecklats på firivillighe-som anger
Pastoraten eller tidigareväg. församlingarnatens ingick frivilliga överenskommelser

med angränsande församlingar sig emellan reglera de kostnaderatt uppstodom som
avlidna från grannförsamlingennär begravdes. Begreppet utomförsamlingsavtal

myntades på denna tid. Med denna tid betyder omkring 1976. På Pastoratsförbundets
kongresser 1975 och 1977 behandlades frågan begravningsclearing och underom
åren 1978 till 1979 pågick försöksverksamhet i Härnösands stift.en

Begreppet clearing hämtade ifrån landstingssfären där det redan fanns clea-man en
ring mellan landstingen patienter frånnär grannlandsting behandlades.ett Då och då
har det påpekats uttrycket clearing inteatt adekvat benämningär på företeelsenen

begravningsclearingen inledningsvis faktiskt hanterades inommen som bland annat
Härnösands stift uttrycket korrekt. De första åren skickad församlingarna sinavar
begravningsfakturor till stiftsförbundskansliet i Härnösand där vid årets slutman
clearade fakturor varandra. dagI torde dock intemot uttrycket lika adekvatvara

det begravningsclearingär gäller.men nu som

Antalet församlingar anslutit sig till begravningsclearingen ökade med tiden ochsom
ordningen med utomförsamlingsavtal blev ohållbar och under 1988 utfärdadesnart
dåvarande Svenska kyrkans kyrkogårdsdelegation sin första rekommendation hurom
begravningsclearingen borde hanteras. Anslutningen fortfarande helt frivillig förvar
församlingarna frångick den tidigare modellen med utomförsamlingsav-men nu man
tal och slöt i stället bakom Kyrkogårdsdelegationens rekommendation.upp

Rekommendation innebar församlingen och sedermeraatt i särskiltpastoratet ett
beslut det svarade för kostnaderna vid begravningatt sina församlingsborangav av

Åtagandetbegravningen skeddeäven när riktatutom depastoratet. motvar egna
församlingsborna vilka förmåner gällde ioavsett grannförsamlingen. prin-Densom
cipiella hållningen då allt fritt för pastoratsboratt vid begravningenvar som var en
hemma skulle fritt begravningenäven skedde utanför hempastoratet.vara om

tidenMed tenderade innehållet i begravningsclearingen bli alltför vildvuxet vilketatt
gjorde i vissa delar landetatt pastoraten tvekade inför sin anslutning och under årav

då det1994 åter Pastoratsförbundet ansvarade för begravningsverksam-var som-
hetsfrågoma på riksplanet utfärdades rekommendation under Begrav-namneten ny-
ningsclearing 95. I denna gjordes nödvändiga uppstramningar clearingens omfatt-av
ning och Begravningsclearing 95 den rekommendation fortfarandeär gäller.som

Kyrkogårdsdelegationen och Pastoratsförbundets kansli har hela tiden förtnumera
register de församlingaröver blivit anslutna och det har med tiden blivitsom en
oumbärlig infonnationskälla för föroch begravningsbyråema. registretpastoraten I
återfinns församlingsnamnet och inte Anledningen till dettapastoratsnamnet. är att
det församlingsnamnetär folkbokföringsort på de intyg de lokalasom anges som som
skattekontoren utfärdar för begravning.en
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Omfattningen den frivilliga3.2 begravningsclearingenav

sammanställningen anslutningen gjordes under augusti månad 1996Den senaste av
landets församlingar anslutna.och den visar 2296 2544 Det drygtäratt motsvaraav

beskrivas alla anslutna90 och i 0rd kan det några försam-% nästan äratt utomsom
utefter Upplandskusten. bilagaregion omkring Stockholm Selingar i 1samten

begravningsclearing innebörd längre framBehovet ärpresenterasvars enav - -
samhällsomdaning och folkomflyttning skett under andra halvanspegling den somav

ofta villuttryck för rotlöshet invånarna dedetta sekel. Kanske attett angersom enav
ifrån. konsekvens detta förhållandebegravas i den hembygd de gång kom En äraven
städerna har visat avvaktande ellersamfällighetema i några de störreatt en meraav

begravningsclearingen. blir de får betalahållning till medverka i Detnegativ att som
utnyttjar deras tjänster derasclearingfakturor i stället för pastoratsboma ochatt

därför till be-stadssamfállighetema har anslutit siggravmark. Några de störstaav
omfattningclearingens ochgravningsclearingen med vissa undantag i ersätter t ex

gravplatsavgift.inte

Nulägesbeskrivning4

för gällande och påinombegravningsclearingen har byggtsfrivilligaDen ut ramen
SFS 1990:1144 reglerarlagstiftning. Begravningslagengrund gällande pastora-av

vadi Kyrkolagenbegravningsverksamheten ochskyldigheter förtens angesansvar --
ochsamtliga kommande kapitel-skattemedel får användas till. OBSuttaxerade att

Begravningslagen.paragrafhänvisningar i rapporten avser

begravningsverksamhetenför4. 1 Huvudmannens ansvar

anord-skyldighetde territoriellaBegravningslagens kap 2 §2I pastoratens attanges
samtliga folkbok-kapitletsbegravningsplatser. I 3 §och hålla allmärma attangesna

därbegravningsplats. Vidarepå allmänhar till gravplatsförda atträtt angesenen
såfolkbokförda marktillgångenför andrafår bereda platshuvudmannen än om
fårbegravningsplatsenendast innehavarenkapitletsmedger. 13 §I att avanges

ska hålla allmän begrav-huvudmannenkapitlets 12 §I attÖppna enangesgravar.
hålla den enskildes gravplatsför ivärdigt skick.ningsplats ordnat och Ansvareti att
kapgravrättsinnehavaren 7 3 §.värdigt skick åvilarordnat och

möjligheter inomskyldigheter ochförparagrafema lägger grundenDessa pastoratens
begravningsclearingen.betydelse förharbegravningsverksamhetens område som

gravöppningGravplats och4.1.1
tidigareanvändes också i denbegravningsplatshålla allmänanordna ochUttrycket

Svenska kyrkan.förankrat begrepp inomdärför väloch detGravrättslagen är ett
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För invånarna innebär det tillhandahålleratt upplåterpastoraten gravplatser och att
föröppnarpastoraten gravsättning avlidna.gravar av

Den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet har tillåtit dessa tjänsteratt numera
tillhandahålls avgift för pastoratsboma.utan denI mån avgifter för upplåtelsetas ut

gravplats har det sigrört små belopp symbolisk karaktär.av I SOU 1990:82om av
Vad kostar begravningar betalar, konstaterades dödsboet genomsnittligt fickvem att-
betala 300 kr till kyrkogårdsförvaltningen eller Församlingen vid begravning. Aven
utredningen framgår inte de 300 kronorna explicit avsåg gravplatsen eller deom om

avsåg andra tjänsteräven

En avvikelse från denna allmänna bild har dock kunnat skönjas under de årensenaste
och några handfull har införtpastorat avgifter för gravplats och gravöppningen- -

för pastoratsbor. Förhållandenaäven i Stockholms kommun avviker från denna
allmänna bild och detta kan läsas avsnitt 4.5.om

4.1.2 Begravningsgudstjänsten
I den frivilliganuvarande begravningsclearingen ingår begravningsgudstjänsten som

viktig kyrklig uppgift. När Svenska kyrkans församlingar ordnar begravnings-en
gudstjänster för sina avlidna tillhandahåller de kyrkan, hålls och kyrkomusikerpräst

kyrkvaktmästare avgiftsfritt forsamt pastoratsbor. Begravningsgudstjänster ingår
dock inte i begravningsverksamheten enligt de definitioner gjordes i förarbetetsom
till Begravningslagen och clearing begravningsgudstjänster kan därför betraktasav

inomkyrklig angelägenhet.rentsom en

Begravningsgudstjänsten kan beskrivas avskedsceremoni för de anhöriga medsom en
formell kyrklig liturgi. ingetDet hindrarär de anhöriga väljer någonen attsom annan

form avskedsceremoni borgerlig eller vad de anhöriga väljerav oavsettannan men- -
finns det oftast behov lokal hålla tillett Inom den frivilligaatt begravningsc-av en
learingen har det hanterats specielltett sätt.

Vid dessa tillfällen tillhandahåller de lokaler kyrkorummetpastoraten utöverman
faktiskt förfogar och det innebär vanligenöver begravningskapell eller iblandett ett
församlingshem. I de fall anhöriga väljer någon lokal det inte finns någotannan om-
begravningskapell eller det inte måste de anhöriga själva bekosta detta. Detpassar -

inte försvarbart bekostar hyra lokalatt i Folketspastoratet hus elleranses tav ex
lokal för avskedsceremoni.annan en

4.1.3 Gravskötsel
I Begravningslagen går det inte finna ordet gravskötsel ändåatt kan konsta-men man

gravskötselverksamheten detera att är personalkrävande verksamheterna imesten av
kyrkogårdsförvaltning. Det här kan verka motsägelsefullt det beror kanske påen men

det allmänna åvilar hålla begravningsplatserna i ordnatpastoraten att ochansvar som
värdigt skick. Pastoraten finansierar gravskötseln på olika och det finns fortfaran-sätt
de några huvudsakligen finansierar den med skattemedel i alltsom störremen om-
fattning skötselavgifter. Ofta dettar förut omständligt administ-ärattman attanges

fakturering många och relativt små gravskötselavgifterrera av
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Även de förmåner pastoratsboma får i form fri gravskötsel ibland kanom av vara
omfattande har gravskötsel aldrig uppgift ska ingå i den frivilligaansetts vara en som
begravningsclearingen.

4.2 Kommunalrättsliga principer

Den k lokaliseringsprincipen med utgångspunkt från kyrkolagen innebärs att- -församlingen enbart får använda uttaxerade skattemedel för sina medlemmar. Med
medlemmar de folkbokförda iär huvudmannens ansvarsområ-pastoratetavses som
de Enligt den sk likställighetsprincipen ska de alla ha tillgång till eventuellasamma.fria Förmåner det inte finns objektiva skäl för någotom annat.

Ett objektivt skäl för medlemmarna i skattekollektivatt ska kunna behand-pastoratets
las olika naturligtvis pastoratsboär gått Svenska kyrkan. tillhörDå denneom en ur
inte längre Svenska kyrkan fortfarande medlemär i skattekollektivpastoratetsmen
och fortfarandehar tillgång till de fria förmånema inom begravningsverksamhetens
område inte till den inomkyrkliga förmånen begravningsgudstjänst.men

vilkenOavsett kategori tillhör har lokaliseringsprincipen giltighet. Detpersonen
innebär inte får använda skattemedel till tjänster utförsatt pastoratet för avlidensom

inte tillhört församlingen eller skattekollektivet. Så prövades till exempel frågansom
fritt dop barn inte tillhörde församlingen i regeringsrätten i decemberom av som

1993. Utslaget blev det endast fick ske kostnaden för dopen obetydligatt om var av
omfattning i fall skulle avgift RR 1993 23/12 avseende målenannat tas ut-
3216/1990 4453/1990.samt

4.2.1 Konsekvenser för törrättningspastoratet
Innebörden det föregående ordnar begravningär när inteatt ett pastoratav av en som
varit folkbokförd i ska det betalt.pastoratet ta

Beroende begravningenspå omfattning kan det bli fråga upplåtelse kyrka,om av
ofñciant vid begravningen och minnesstund, kyrkomusiker, vaktmästare,annan
upplåtelse gravplats, eventuell kremering gravöppning. kanAllt detta och skasamtav

betalt för. Och den ska betala naturligtvis beställaren dödsboet.pastoratet ta ärsom -

4.2.2 Konsekvenser för hempastoratet
avliden begravsNär uttryck för sin i livet uttalade vilja iett etten pastoratsom- -

utanför den huvudmannens ansvarsområde nyttjas huvudmans tjänsteregna en annans
och den huvudmannens har enligt gällande lagar upphört. Någon skyl-egna ansvar
dighet betala faktura från förrättningspastoratet föreligger inte.att en

fick därmedHempastoratet inga kostnader för den avlidne och bakgrund dessamot av
omständigheter har tanken clearing begravningskostnader fram.vuxit Denom av
frivilliga begravningsclearingen med den uppslutning finns kring densom nu- -
reglerar dessa begravningskostnader mellan de kyrkliga huvudmännen.
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begravningsclearingenfrivilliga4.3 Den

huvudmannenutformad såbegravningsclearingenfrivilliga är att pastoratetDen --
ipastoratsbo begravskostnaderbestämdaför vissa ettsig närutfáster att ensvara

pastorat.annat
clearing begrav-förförutsättningarnaavsnitt finnstidigareframgåttSom avenav

huvudsaktjänstema iskattemedelfinansieras med ärdeningskostnader i det attatt -
finansierasi stället skulletjänsterhuvudmannenspastoratsboma. Omföravgiftsfria

alltidbegravningsclearing, för då måstebehov någondet ingetavgifter finnsmed av
betala.dödsboet

begravningsclearing-tillanslutit sigbegravningsverksamheten harförHuvudmännen
Rekommendationen,utfärdat.Pastoratsförbundetrekommendationdenenligt somen
pastoratsbomatill deförhållningssättbeskriverBegravningsclearing 95 ett menegna

frånkommerbegravningar för deordnaviljaberedskapocksåanvisar att somen
i bilaga 2vidareSepastorat.annat

clearingenfrivilligai denHempastoratet4.3.1
förhuvudmannenhempastoratetutfáster sigrekommendationen attEnligt svara--

Kostnadernaipastoratsbokostnader gravsätts annat pastorat.bestämda närvissa en
tjänster:följandeavser

för begrav-kyrkantillhörde Svenskaavliden pastoratetFöra svararsom
förkyrkomusikerofñciant,kyrka,inklusiveningsgudstjänst samt grav-

gravöppning.ocheventuell kremeringplats,

förkyrkanSvenskatillhördeinte pastoratetavlidenFörb svararsom
självfallgravöppning. deoch Ikremeringeventuell pastoratetgravplats,

kostnad.för dennaocksåbegravningskapellhar pastoratetett svarar

förkrematoriemyndighet/förrättningspastoratetPastoratet ersätterc
Pastoratsförbundetsframgårmed belopptjänsterutförda re-avsom

kommenderade taxor.

följsamhet:Huvudmännens
avvikel-har beslutathuvudmänantaldetrekommendationden härFrån är ett omsom

kremering.och/ellergravplatsersättningförundantaghuvudsakligenoch de avserser
gällerendastclearingenbegränsning sågeografiskfortfarande kvar attfå harNågra en

stiñet.ellerkontraktetellerkommunendeninom egna

clearingenfrivilligai denFörrättningspastoratet4.3.2
begravningvidolika tjänsterförrättningspastoratetutförrekommendationenEnligt av

följandebeskrivas påkan sätt:Deavlidna från annat pastorat.

1996-11-07versionslutligbegravningsclearingobligatoriskRapportGJPF om --



a För avliden tillhörde Svenska kyrkan upplåtersom kyrka ellerpastoratet
kapell och ordnar begravningsgudstjänst med officiant och kyrkomusi-
ker

b För avliden inte tillhörde Svenska kyrkansom upplåter pastoratet
ceremonilokal begravningskapell eller liknande. I de fall intepastoratet
har lämplig lokal utgår denna punkt.

c Pastoratet upplåter kistgravplats eller umgravplats och ombesörjer
gravöppning.

d Pastoratets för utförda tjänstertaxor och upplåtelse gravplatser följerav
Pastoratsförbundets rekommenderade för begravningsclearing.taxor

Någon särskild skrivning utföra kremationer finnsatt inte för de krematorieför-om
valtningar verksamma.är De har redan lång tradition utförasom kremationeratten av

omgivningsregion vida överstigande deten pastoratets/samfällighetensegna
ansvarsområde.

Huvudmännens följsamhet
Några tillämpar högre för gravplats eller kremeringtaxa iblanden föregen ävenmen

upplåta kyrka. Några kan inteatt på grund begränsad marktillgång erbjudaav grav-
plats för utompastoratsbo.

4.3.3 Förbundets rekommendation för begravningsclearingentaxorom
Förbundet har lång tradition bakom sig varje år fram beräkningsunderlagatten taav
och olika för begravningsverksamhettaxor pastoratens förstdet från ochär medmen

förbundet1995 med kraft hävdat skulle användas inomatt begravningsc-taxomasom
learingen. framgårDet tillämpningsråden till Begravningsclearing 95. Samtidigtav
poängterades endast avseddaatt taxoma användas inom begravningsclearing-attvar

l de fall avsåg debitera dödsbon direktpastoraten fickatt de använda vilkaen. taxor
de ville.

dennaUtan reservation farms det risk för rekommendationen skulle kunna kommaatt
i konflikt med lagstiftning regler självkostnadsprincipert konkur-ochannan ex om-
renslagstiftning.

En mycket vanlig förekommande uppfattning bland clearinghante-pastoraten är att
ring skulle underlättas alla tillämpade Denna generella hållningom taxor.samma
kommer dock ofta i motsättning med vilja själv besluta sinapastoratens att om
angelägenheter. Pastoratsförbundet har med sin inställning i denna fråga visat detatt
velat driva utvecklingen begravningsclearingen långtså det går frivillighetenspåav

och varje år utfärdas rekommendationväg för användning inom begrav-taxoren om
ningsclearingen.
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Beräkning rekommenderade4.3.3.1 taxorav
de rekommenderadekansli utför varje år revideringPastoratsförbundets taxoma.av

löneutvecklingen inom de personalkol-tillgänglig statistikmed stödskerDet överav
den förväntade inflationsut-verksamheten. Vidare beaktasinvolverad ilektiv ärsom

omkring juli augustiför det kommande året.vecklingen Taxoma utgessom avses-
med den kommande1 julispegla kostnadsnivådärmed överensstämmeren som

budgetår.

clearingtaxoma har varit de inte kanutgångspunkt för beräkningenbestämdEn attav
vid förvaltning.alla kostnader Utgångs-totalt beaktandeinrymmaförväntas ett av en

bedrivs i marginalenska spegla verksamhetställetipunkten är att taxoma en som av
betydelse blandbedrivas. harden ska ändå Dettaverksamhetenden löpande synsätt-

administration beaktats.lokaler ochkostnader för hurför hurarmat

vid kansliet under ochhar utvecklats årendetaljerade beräkningsunderlagenDe mera
studier beräkningsgrundema ifördjupadetredje åreller görsvartannat vart avmera

erforderligakyrkogårdsförvaltningama inhämtasenkäter tillMed olikavarje deltaxa.
i sin uppbyggnad och detspeciellt komplexa gravöpp-uppgifter. Tre ärärtaxomaav

gravplatstaxan.kremeringstaxan ochningstaxan,

grad komplexitet. Denför det gällerklass sig ärstår iGravplatstaxan när aven
upplåtelsetid. består bland25-årig Denutgångspunkt frånmedberäknad annat aven

Kapitalkostnadema fördelas, förunderhåll allmännakostnader förlöpande ytor. enav
upplåtelsetiden. Upplåtel-tidsrymdlängreingående komponenterna, ände över enav

Ochkalkylerad avskrivningsperiodenhelst under deninträffasetillfållet kan när som
återanvändningspotential i gravmarkentillräckligt finns detdetinte är enomsom

upplåtelseavgiñer för förnyelsefor beräkningberäknas. En modellskaockså avsom
använd mark finns framtagentidigaregravplatsupplåtelseellergravrätt avnyav

klargjorda.tillämpningsprincipema inteärmen

i början 90-talet tordeberäkningsgrundemamodifieringar iEfter vissa taxoma nuav
vunnitutformningfått stor acceptans.somen

rekommenderadeLokalt fastställande4.3.3.2 taxorav
utfärdat förutsätts huvud-Pastoratsförbundetrekommendationerstöd deMed attav

männen tillämpa dessabeslutska fattasamfälligheteroch taxorpastorat attegna om
forrnule-beslutsprocessunderlätta dennaomfattning.i Försker ocksåoch så attstor

förvaltnings-Svenska kyrkansi dåvarandePatrik Tibblingförbundsjuristenrade
kunde tillfullmäktige delegerahurdär det beskrevssärskild cirkulärnämnd ett

for begravningsclearingen.detfastställakyrkogårdsnämnd/kyrkoråd taxomaatt
Kyrkogårdsdelegationensdåvarandedirekt kopplat tillbeslut blev dåKyrkorådets

rekommenderade taxor.

begravningsclearingenTillämpningsråd för den frivilliga4.3.4
Därifor begravningsclearingen.tillämpningsrådsamlinghar utfärdatFörbundet en

begravningsclea-vid anslutning tillsina beslutska utformabeskrivs hur pastoraten
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ringen. Vidare beskrivs hur mellanhavandenpastoratens i clearingfrågor kan lösas.
Några specialfall hur gravplatst stor inom clearingensom ersätts beskrivsex som

vidare hur faktureringen ska skötas.samt En maximal dröjsmålstid på 3 månader för
fakturering tillåts. Förbundet har också erbjudit sig biträda vid tvister mellanatt

begravningsclearingenspastoraten tillämpning.om

Samlade4.4 erfarenheter den frivilliga begravningsclearingenav

I det följande samlad redogörelse erfarenheterna den frivilliga begrav-ges en av av
ningsclearingen i tillämpning. Det kan ske från lite olika utgångspunkter; från hur
pastoraten uppfattar den eller hur invånarna i landet kan uppfatta begravningsclea-
ringen eller hur begravningsbyråema uppfattar den. Viktigast för denna ärrapport
givetvis erfarenheter och reaktioner.pastoratens Deras erfarenheter kan givetvis
återspegla de reaktioner deras uppdragsgivare allmänheten har visat.som -

4.4.1 Ekonomiska konsekvenser
Enkelt fåruttryckt de många avlidnapastorat ökadetar intäkteremot och desom

avlidna begravs i får ökadepastorat kostnader via fakturorannat pastorat frånvars
förrättningspastoraten. För landet helhet ökar naturligtvis inte kostnadernasom utan
de uppstår i stället på plats vad huvudmännenän hade planerat för.annan som

generellEn beskrivning brukar landsortspastoraten bliratt mottagandevara pastorat
d de får avlidna från centralortema och de får i mindreta emot omfattning betalav s
för avlidna begravs i centralorterna. Från denna generella bild finns detegna som
avvikelser pekar på det i region med flera mycketatt väl kan blitätortersom en en
bestämd avlidna fråntätort någontar Avgörandeemot förtätort. dessasom annan
sammanhang kan hur olika befolkningscentra har byggts och skapat närhetvara nya
till begravningsplatser ligger i Dessa tendenser understrykergrannpastoratet.som
behovet fungerande clearing.av

4.4.2 Clearingadministrationens omfattningen
finnsDet ingen forskning visar på och hur begravningclearingen påverkatsom om

människors val begravningsplats för uppfattning clearingverk-attav men en om
samhetens omfattning har för denna utredning låtit mindre enkät till för-göra en
valtningarna. Resultatet enkäten kan beskrivas följandepå sätt:av

alla begravningarAv sker under år kommer omkring % ske15ett isom att annat
det de avlidna skrivna vid tidpunktenän förpastorat i dödsfallet. Samtidigtsom var

ordnar huvudmännen med begravningar för lika mångaminst avlidna från pastorat
utanför det ansvarsområdet.egna

De urvalskriterier användes förvaltningsstorleken skulle ligga iatt övresom ettvar
mellanskikt. Enkäten ställdes till kyrkogårdsförvaltningar.35 Vi fick från 30ca svar
och inom dessa förvaltningars ansvarsområden finnsst det 676 invånare655 det-

8 % landets totalbefolkning.motsvarar Av framgår mortaliteten ica av attsvaren
1,1 % vilketlär väl med moralitetenöverensstämmer hos totalbefolkningen.gruppen

PF GJ Rapport obligatorisk begravningsclearing slutlig version 1996-11-07om- -



ll

avlidna begravdes utanför hempastoratet samtidigt det vid dessade 523 9907Av som
från utanför detordnades begravningar för 213 avlidnaförvaltningar 1 pastorat egna

ansvarsområdet. vidare i bilagaSe

clearingförrättningar till 000hela landet kan vi uppskatta antalet 15Applicerat ca
clearingtransaktion krgenomsnittlig löper på 3 000Om viunder år. antar attett en

till miljoner kr.clearingtransaktionema beräknas uppgå 40årliga frivilligadekan ca

ofullständig anslutningKonsekvenser4.4.3 av
tillmedverka. lederfrivilligheten i Detberor naturligtvisiBristerna attsystemet

tillämpardel de anslutnaanslutna ochhuvudmän intealla ärär attatt somen av
anslutningen tillredovisades den totalaavsnitt 3.2på Iclearingen sätt.ett eget

Storstockholmsregio-huvudsakligen ioch den visar detbegravningsclearingen äratt
bristfällig.anslutningen ärsomnen

frånavlidenUnder våren begravdespraktikfall:beskrivs vanligtföljandedetl ett en
församlingenmedellöst iDödsboetnorrlandsfcirsamling.iStockholm menvaren

tilldär ställde fråganålderdomshemmet. Kamrerenavlidnes gamladenfanns mor
avlid-denvi ha nekat tillbegravning Skullebetala dennaska att ta emotVemsoss:

hemförsamlingen.redan betalt för sig ibetala GamlagamlaSka sommormorne
skafolkbokfördavlidnedär densocialförvaltningendetSvaret ärär att somvar

socialförvaltningamafallgjorde det i dettadendock oklart ävenbetala. Det är om -
följa.lokaliseringsprinciperhar att

fårhänder det dödsboetclearingenbegränsningar ihar införthuvudmannen attNär
avgifter föranspråk och det kandet tagit iförsärskilt de tjänsterbetala varasom

förrättningspastora-händer detsituationemaVid sådanaeller kremation.gravplats att
tyckerbesvaradsådanbetalt frågande ska atttvekar ärta men manten somom --

vill inte ellerdet fel, detDödsboet tyckerdålig dager.kyrkan hamnar i ärSvenska att
f°arvill stå för kostnadenkanskeFörrättningspastoratetinte betala.kanskekan men

inte.egentligen

tillämpasolikaKonsekvenser4.4.4 taxorattav
förbundetsenligtbegravningsclearingensig tillansluterhuvudmännenhänderDet att

innebärvanligtvistillämparekommendation taxorattatt egnaavseranger manmen -
rekommenderade.devill använda högredet äntaxorman

fakturerar hempas-utompastoratsbor ochbegravningarhuvudmän utförtdessaNär av
belopphempastoratet. Dekomplikationer vidsina uppstårenligt taxor somtoratet

förbundit sigharvad hempastoratetinte attfakturanframgår överensstämmerav
belop-det högrebetalar hempastoratetantingenmöjligheter;finns bara tvåbetala. Nu

utfåst sigharupptill de belopp göra.så betalar baraeller attpet manman

tillämpningsrå-enligtdetfallet får förrättningspastoratetdet restpostI somensenare
frånhempastoratetförra fallet måsteoch i det görafakturera dödsboet avstegkanden
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de antagit. När dödsboettaxor får fakturaman för tjänsterextra bliviten som man
upplyst de skulle friaatt uppstår klagomål.om Om hempastoratetvara betalar meraför någon enskild kan det påstås strida likställighetsprincipen.mot

härDet brister i den frivilligaär begravningsclearingen på sikt undenninerarsom
och kan anslutningensystemet äventyra till det.

4.4.5 Avlidna med kort sista folkbokföringstid
Även huvudmännennär anslutna till begravningsclearingenär i enlighet med Pasto-
ratsförbundets rekommendation kan det uppstå situationer inte systemet ärsom

för. kanDet inträffaanpassat det inomnär borgerlig kommun finns fleraen pastorat
för sig huvudmän för begravningsverksamheten.ärsom var

Kommunen kan ha uppfört äldrevårdsanläggning i i kommunentätorten en som
ligger utanför kommunens centralort och följaktligen kommunen friär placera sinaatt
åldriga invånare där från hela kommunen inför livets slutskede. Dessa blir vanligtvis
också folkbokförda där.

Pastoratet där äldrevårdsanläggningen förlagd blir huvudmanär för de boende på
anläggningen. Om ansluten till begravningsclearingenärpastoratet blir det ekono-
miskt ansvarigt i fallde den avlidne begravsäven i sin ursprungliga hemförsamling.
Pastoratet har vanligtvis inte hunnit få några skatteintäkter för infria dessa eko-att
nomiska åtagandet och under dessa omständigheter händer det beslutatt pastoratet tar

frångå clearingåtagandet.attom

härDet speciella inteär ovanliga omständigheter de leder till dödsboetmen attmen
alltid blir betalningsansvarigt den avlidne inte begravs i där äldre-pastoratetom
vårdsanläggningen finns. För detta innebär det allapastorat avlidna från äldre-om
vårdsanläggningen begravdes där, begravningsverksamhetens kostnaderatt ökar
snabbt.

härDet konsekvenser gällande lagstiftningär huvudmannaskapetsnärav ansvarsom-
råde inte med denöverensstämmer borgerliga kommunens och inte konsekvensen av
clearingssystemet. Pastoratsförbundet har i skrivelse till regeringen föreslagit änd-
ringar i lagstiftningen för undanröja dessa olägenheter.att Regeringen har överlärrmat
ärendet till Begravningsverksamhetskommittén.

4.5 Begravningsverksamheten Stockholmi och Tranås
I Stockholm och Tranås det den borgerligaär kommunen huvudman förärsom
begravningsverksamheten det. Det ingensägs heltäckandeär sanning för huvudman-
naskapet dubbelt i de båda kommunerna.är

4.5.1 Stockholm
borgerligaDen kommunen har haft uppdraget huvudman för begravnings-att vara

verksamheten i 100 år. Det betyderöver dock inte församlingarna i kommunen har
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frånsagt sig sitt huvudmannaskap begravningsverksamhetenfor idag haränutan
några innerstadsförsamlingama kvar begränsad form begravningsverksarn-av en av
het. kanDen mycket begränsad för endast församlingarsägas kan nyupplå-ettvar par

gravplatser. Men begravningsverksamheten mycket begränsadäventa ärom av
omfattning uppbär församlingarna sk dissenterskatt församlingsbor inte tillhörav som
Svenska kyrkan.

principiella hållningKommunens har varit förvaltningarna successivt ska öka sinatt
självñnansieringsgrad. kyrkogårdsförvaltningenFör den omkring Hälften50 %.är nu

kyrkogårdsförvaltningens verksamhet finansieras avgifter för gravplatser, förav av -
gravöppningar och för kremationer för gravskötsel. härDen ordning intesamt passar
riktigt in i den frivilliga begravningsclearingen för i Stockholm måste alltid dödsboet
betala väsentlig del begravningskostnadema i form avgifter. Det finns inte såen av av
mycket cleara.att

hållning till begravningsclearingens har dock betydelse förKommunens begrav-stor
ningsclearingens utveckling i regionen hittills har kommunen varit avvisande.men
Skälen till denna hållning har huvudsakligen ekonomiska förtecken har ocksåmen

till förhållandet församlingarnakoppling i Stockholms kommun tillsammansatt
avsevärda dissenterskattemedel föruppbär begravningsverksarnhet haren som
begränsad omfattning.mycket

Stockholms kyrkogårdsförvaltning miljoner krkommunalskatt erhåller 38Genom -
Stockholm erhåller tillsammans 25,5 miljoner den skförsamlingarna i ca genom
Stockholmsförsamlingarnas dissenterskatt framgårdissenterskatten uttag av av

bilaga

speciella förhållandena i Stockholm ungefärkännetecken för de 25 %Ett är attannat
finns samlad statistikavlider begravs någon Det ingende annanstans. somav som

inte alltför gissning i landsortspasto-de i svår detvisar ärvägen är attvart tar men en
söder huvudstad begravningen sker.såväl vårraten som om somnorr om

gladeligenlätt detta dra slutsatsen dödsbona efter dessa avlidnadetNu är att attav
hembygdden avlidne ska kunna i sin och därmed inteför begravas detbetalar att att

behov möjligt såskulle finnas något begravningsclearing. Det detärstörre äratt men
landsortspastoraten specielltgår inte utesluta många mottagandedet de äratt av

fakturering förförsiktiga i sin dessa hemvändare.

Tranås4.5.2
också behovkorn till och stationshuset hade byggts uppstodjärnvägen TranåsNär ett

ocksåcentral kyrkogård. anlades den borgerliga kommunenDen somav en ny av
Ade-för kyrkogårdens administration. Säby, Linderås ochutsåg särskild nämnden

territoriella med den borger-lövs kyrkliga samfällighet område överensstämmervars
samfällighetenkommunens fyra kyrkogårdar. Kyrkliga och kom-liga har dessutom

för sig griftegårdsnämnd för kyrkogårdarnas administration. Iutser enmunen var
praktiken det förtroendevalda såväl kommunens samfällig-utgörär samma som som

griftegårdsnämnd. Samarbetet mellan kommunen och kyrkliga samfällighetenhetens
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inom kommunen regleras i avtal förnyasett tredje år. Med anledningvartsom av
avtalet erlägger kyrkliga samfälligheten 720 000 kr till kommunen för vissca gemen-

administration. Till och från har det förts diskussioner renodlasam verksamhe-attom
under och huvudman.ten en samma

På de kommunala kyrkogårdama begravdes 180 samtliga 231 avlidna i kommunenav
under 1995. Det 78 %. samtliga avlidna.motsvarar Den kommunala utdebiteringenav
för begravningsverksamheten motsvarade 18 skattekrona ochöre samfällighetensper
ersättning till kommunen 5motsvarar öre.ca

Griftegårdsförvaltningen i Tranås ansluten till begravningsclearingenär i enlighet
med Pastoratsförbundets rekommendation..

4.5.1 Kvarvarande begravningsverksamhet vid församlingarna i Stockholm
Under september 1996 gjordes undersökning omfattningen Stockholmsfor-en av av
samlingarnas kvarvarande begravningsverksamhet. De fick de hade kolum-ange om
barium, minneslund eller kyrkogård. fick beskrivaDe verksamhetens omfattning i
antal gravöppningar, gravupplåtelser, skötseluppdrag slutligen hur densamt stor
årliga kostnaden Undersökningen följande resultat:var. gav

de 28 territoriella församlingarnaAv 13 de har någon form begrav-st attuppger av
ningsverksamhet d de förvaltar kolumbarium eller minneslund och kyrkogårdv s-
eller alla Under 1995 upplåts sammanlagt gravplatser11tre typerna. ellerurn-
kistgravplatser, det 572 askor eller stoj Begravningsverksamhe-gravsattes urnor, .sammanlagda kostnader vid församlingarna Stockholms kommuniten tilluppgavs
knappt 3 miljoner kronor. Undersökningen redovisas bilagai

pa4.6 Begravning judiska och muslimska begravningsplatser

judiska begravningsplatsemaDe i Sverige i allmänhet enskilda d deär anlagdaärv s,de judiska församlingarna finns i några de städerna. Begravnings-störreav som av
platsemas förvaltning bekostas församlingarna och begravningarna skerav som
bekostas de anhöriga. nulägetI omfattas inte dessa begravningar den frivilligaav av
begravningsclearingen.

Möjligheten anordna enskilda begravningsplaster finns kvar iatt Begravningslagen
för tillstånd anlägga enskild begravningsplats finns det krav påatt ett attmen en

samfundet ska bedömas ha ekonomiska förutsättningar klara förvaltningen. Moti-att
till anlägga eller hålla enskild begravningsplats bör rimligen iatt minskaven en

takt det på de allmänna begravningsplatsema frihet ordnaistörresamma attsom ges
med begravningarna och gravplatsen.

En uttömmande undersökning de ekonomiska förutsättningarna for demera av
judiska begravningsplatsema har inte gjorts för denna rapport.

PF GJ Rapport obligatorisk begravningsclearing slutlig version 1996-1 1-07om- -



15

Muslimska begravningsplatser finns inte, i den mening de förvaltasatt ettav mus-
limskt samfund. Begravning muslimer sker de vanliga allmänna begravnings-av
platserna eller på de "allmänna begravningsplatser med särskilda gravplatser se

anordnatsanm på 30-tal platser i landet. särskilda begravningsplatsemaDeett ärsom
anlagda de vanligapå begravningsplatsema ofta avskilda med hjälp häckar,men av
buskage eller hägnad. skiljer dem från vanliga begravningsplat-De arrangemang som

brukar beskrivas mycket måttfulla". särskilda begravningsplatsemaDeser som
anordnas och hålls med ekonomiskt stöd från stiñssamfállighetema

begravningar sker på de särskilda begravningsplatsema omfattas vanligenDe som
begravningsclearingen huvudmannen ansluten till clearingen. Huvudmanna-äromav

skapet kopplat till den avlidnes folkbokföringsort. vissa stift regleras kostna-Inomär
avtalen med stiftssamfallighetema.derna enbart genom

Uttrycket allmänna begravningsplatser med särskilda gravplatser direktAnm: är
hämtat Begravningslagens 2 kap 2 tal och skrift brukar uttrycketIur
särskilda begravningsplatser användas och det i dennagörs även rapport.
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Förslag5 till obligatorisk begravningsclearing

Förslaget till obligatorisk och rikstäckande begravningsclearing blir vidareut-en en
veckling frivilligaden begravningsclearingen Begravningsclearing Utforrn-95.av -

syftarningen också till undanröja de negativa konsekvensernaatt beskrivits isom
avsnitten och4.4 4.5.

För placera begravningsclearingen på stabil grund för framtidenatt måste etten par
viktiga principer fastläggas:

Den består i vilka tjänster ska ingå i begravningsclearingen.att Deena ange som
tjänster ska ingå i begravningsclearingen har varit och bör de tjänstersom vara som
oundgängligen behövs för bli begravd. utförligEn definition dessaatt mera av
återfinns i avsnitt 5.1 förutsättsDe med det BVK definieraröverensstämma som.obligatorisk begravningsverksamhet.som

andra består i klartDen föreskriva dessa tjänster ska finansieras med skatteme-att att
del. Med hänvisning till vad anförts tidigare i 4.3 och 4.4, konstateras clearingatt en

begravningskostnader mellan huvudmännen blir meningsfull först detnär ärav
de ingåendefastlagt tjänsterna ska finansieras med skattemedel.att

Förslaget utgår också ifrån Begravningslagen i allt väsentligt har den utformningatt
den har tillämpningDen lagen råder i dag bland i fråganannatsom nu. av som om

förnyelse förutsätts också gälla i framtiden.gravrättens

I obligatoriet ingående5. 1 tjänster

dennaDe föreslås ingåtjänster begravningsclearingeni i gravplats,rapport ärsom
förlokal avskedstagandet, kremering förvaringgravöppning, stoft aska,ochsamt av

stoft till krematorium, aska för Upplåtelsetransport gravsättning.transportav av av
gravplats aktuellt behov med restriktioner. Om lokalvissastörre än omges som
huvudmannen kan tillhandahålla lämplig ska hänvisning ske tillanses annan.

5.1.1 Gravplats och gravöppning
Gravplats med 25 års upplåtelsetid och återfyllnad gravplatsengravöppningsamt av
föreslås ingå begravningsclearingen.i

begravningslagenl gravsättning avlidna fårendast ske på begrav-attanges av en
ningsplats. Gravsättning kan ske först efter gravöppning. Spridning aska påav annan
plats möjlig först efter tillstånd från Länsstyrelsen. Kostnaden förär upplåtelse av
gravplats motsvarande normal upplåtelsetid föreslåspå 25 år därmed ingå begrav-
ningsclearingen.
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Anhöriga kan olika anledningar gravplatsens storlek böratt större änav anse vara
aktuella ibland önskarvad det behovet visar gravplats med dubbel forbreddman en-

tillkommande kistgravplats förframtida kista eller gravsättning ochen en av urna en
Behoven kunna tillgodoses förrättningspastoratetframtida kista. bör inomav men

föreslås enbart det vid upplåtelsetillfállet aktuella behovet skaclearingen ersättas.att
uppkomna gravplatsavgifter föreslås betalas dödsboet. normalfalletI gårDärutöver av

bra två kistor på olika djup i gravplats kistas bredd.det gravsättaatt en av en

restriktiva hållning syftar till hushålla med gravmark för det intenågotDenna äratt
vid upplåtelsetillfállet aldrig kommer tillalls ovanligt att extra reserveratsgravar som

kan ovetande det fanns plats reserverad elleranvändning. De anhöriga attvara om en
makan/en kan ha funnit livspartner och valt begrav-den kvarvarande en ny en annan

för begravning.ningsplats sin

avskedstagandet5.1.2 Lokal för
lokalavskedstagandet föreslås ingå begravningsclearingen. OmLokal för i som

lämplig ska hänvisning ske tilltillhandahållahuvudmannen kan anses annan.
för hänvisad lokal ingår clearingen.Kostnaden i

Vid alla dessa begrav-landets invånare. 89 %avled drygt 93 000Under 1995 avav
kyrkans ordning. Vid ytterligaredet begravningsgudstjänster i Svenskahöllsningar

andra former avskedstaganden. För be-tusental begravningar anordnadesnågot av
för användesanvändes kyrka eller kapell och de övrigagravningsgudstjänstema

alltid.for behövs följaktligenlokal. Lokal avskedstagandekapell eller nästanannan

tillhandahålla konfessionslösa lokalerkan i nuläget intePastoraten/samfálligheterna
för de fårkyrkorna finns restriktioner huravskedstagande helst. Förfor vilket som

kyrkliga avskedstagan-vanligtvis kan användas for detde baraanvändas. Det gör att
vanligen neutrala iBegravningskapellenbegravningsgudstjänsten.det ärsom mera-

fallför avskedstaganden. defor de flesta övriga former Iutfomming kan användassin
formlämpliga för ellertillgängliga lokaler intehuvudmännens är en annan av av-

lokalKostnaden för dennalokal.bör hänvisning ske tillkedstagande externannan
åläggas bygga ytterliga-bör inte helleri clearingen. Huvudmännenföreslås ingå att

avskedstagande.formerlokaler för dessa avre

Kremering5.1.3
oundgänglig ochbetraktasoundgänglig bör ändåKremeringen inteär sommen

begravningsclearingen.föreslås därför ingå i

samtliga begrav-utnyttjas vid 60 %stoftet tjänstKremering änär avmeren somav
vilketlägga några synpunkteranledning för samhälletfinns ingenningar. Det att
privatbetraktas heltanvända det skabegängelseskick den enskilde bör som en-

ifråga blir yttringställningstagande i dennaangelägenhet. enskildesDen en av en
ståndpunkt.livet vunnen
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5.1.4 Transporter och mottagande förvaring stoftsamt av
Mottagande, förvaring och visning stoft stoft tillsamt transportav närmasteav
krematorium, förvaring och aska föreslås ingå begravningsclearingen.transport iav

förAnsvaret uppstår först stoftet hartransporter överlämnats tillnär huvudmannen.
Förvaring stoft eller aska avgijtsbeläggs efter tid.vissav

stoftetNär överlämnas till huvudmannen för begravning rad olika tjänster itas en
anspråk; de består det faktiska mottagandet, förvaring stoftet i påav väntanav av
avskedstagandet, i förekommande fall visning stoftet för de anhöriga, förvaringav av
stoftet i på kremering ellerväntan gravsättning. Transporter mellan förvaringsrum och
kyrka kapell/ efter begravning till krematoriumsamt förekommer.transporter Efter
kremering förvaras aska i på, askaväntan till platsen församt ortentransporteras
gravsättning. Ovan uppräknade tjänster föreslås ingå i begravningsclearingen. Ansva-

för uppstår dock först stoftetret transporter har överlämnatsnär till huvudmannen.

Transporter stoftet till krematorium kan ibland uppgå till avsevärda sträckorav men
ändå det vanligt huvudmannenär bekostar dessa. Det självklaratt del i begrav-är en
ningen stoftet har överlänmats till huvudmannen.när Förslaget därförär att transport

stoft till krematorium förnärmaste kremering aska efter kreme-samt transportav av
ringen ska ingå i clearingen. Huvudmannen föreslås inom för vedertagenatt, ramen
pietet, få besluta hur ordnas.transporternaom

Vid förvaring stoft och aska bör den möjliga avgiftsfria tiden begränsas. Redanav
idag förekommer det kyrkogårdsmyndighetema avgifter kistaatt ellertar ut när en
aska blir stående alltför länge och det beror naturligtvis på de tillgängliga förva-att
ringsutrymmena begränsade. friaDen förvaringstidenär för kistor föreslås bli l
månad. fria förvaringstidenDen för föreslås bli 6 månader.umor

angivnaDe fria tidsperiodema kortare de väntetider medgesär i begravning-än som
slagen normala tidsrymder före begravning ochmotsvarar gravsättning ellermen
kremering. Restriktionema motiverad med hänsyn tillär långa väntetider i kylrumatt
ökar kraven på kylrummens storlek. förvaringstiderFria motsvarande de legala
tiderna kan bli kostnadsdrivande. Särskilda förförvaringsrum finns endast iumor

omfattning.begränsad

Förvaringsavgifter för tid angivna tidsramar föreslåsutöver betalas denovan av som
förorsakar dröjsmålet; det kan i förekommande fall bli anhöriga eller sjukhusförvalt-
ning eller lokalt skattekontor.

5.2 Huvudmannens kostnadsansvar

Huvudmannens kostnadsansvar begravningsclearingeninom samtligaavser som var
folkbokförda eller kommuneninom vid tidpunkten för dödsfallet ochpastoratet
omfattar enligt 5.1.tjänsterna Ansvaret för dessa gäller endast utförstjänster deom

landet.inom
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föreslåsHuvudmannen få helt kostnadsansvar för de tjänster redovisadesett som
under Betalningen för de olika5.1 tjänsterna enligt fastställda clearingtaxor.görs
Beräkning och fastställande redovisas i avsnitt 5.5. Betalningsansvarettaxorav av

samtliga folkbokförda inom eller kommunen vid tidpunktenpastoratetavser som var
dödsfalletför motsvarar 2 kap 3 §. Huvudmannens begränsas till tjänsteransvar som

landet.utförs inom Två frågor uppstår bör studeras: Kommernärmare cent-nu som
ralt beräknade tillräcklig täckning eller för mycket täckning förätt-taxor att ge av

kostnader dennaningspastoratets Kommer centralt reglerade betalning göraatt
i den enskildes ordna med sinintrång begravningrätt att

djupare analys begravningsclearingens omfattningI 5.5 och där konstaterasgörs en av
begravningsclearingen i normalfallet mycket marginell kostnadspost ställt iäratt en

till huvudmarmens hela begravningsverksamhet.relation Clearingtaxomas relativa
täckningsgrad clearingverksamhetens självkostnader kan därför inte påstås haav

avgörande betydelse för huvudmannens totalanågon ekonomi.

centralt reglerade betalningen inom begravningsclearingen kommer inteDen att
hinder för den enskildes önskemål ordna med sinnågot begravning påutgöra att

eventuellt utmärkande den vill ha dubbel gravplats förFör vila sida vidsätt. attsom
maka/make finns möjligheten köpa plats.sida med sin Den villatt extra som resa en

planteringargravanordning eller pryda gravplatsen med kan det igöra samma om-
fattning förut.som

frånför avlidna äldrevårdsanläggningar5.2.1 Kostnadsansvar
förutvarandeHuvudmannen för den folkbolçfäringsorten får kvardröjande ochett

kostnadsansvar för boende äldrevårdsanläggningar.tidsbegränsat på Ansvaret avser
beslut socialnämnd placerade sk särskilda boendeformer.de enligt blir påavsom

från betalningsansvar blir absolututgångspunkt huvudmannens finns det skälMed att
avlidnes folkbokföringstidstudera de förhållanden uppstår dennärmare näratt som

inträffa äldrekort varaktighet. kan kommunbor placerasvarit Det pånärextraav
ädrevårdsanläggning i speciellt inom den borgerliga kommunen ochett pastorat mer

mindre frivilligt blir folkbokförda där. Exemplet de borgerliga kommunereller avser
pastoratflera förvilka det finns för sig huvudmän begravningsverk-inom ärsom var
i äldrevårdsanläggningen kostnads-samheten. Huvudmarmen med blirpastoratet

begravningsverksamheten omfattningansvarig för i vad det normala skat-änstörre
givit för de på äldrevårdsanläggningen boende i någontordeteuttaget utrymme -

skatteunderlag.nämnvärd omfattning ha ökat Problemet kan lösas på tvåpastoratets
olika sätt:

betrakta det strukturellt problem och med anledningDet ärsättet ettatt som avena
medändringar i det inomkyrkliga utjämningssystemet sådetta göra att pastoratet

sina täckta medel inhämtas hos deäldrevårdsanläggningen får merkostnader av som
borgerligaövriga inom den kommunen.pastoraten

handfast frånandra lösa problemet utgår den avlidne under sinDet sättet att mer var
begravningsavgift. Med den utgångspunktenlivstid faktiskt betalat församlingsskatt
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skulle det föreskrivagå kvardröjande kostnadsansvaratt hosett det där denpastorat
avlidne folkbokförd innan han/hon flyttades till äldrevârdsanläggningen. Detvar
kvardröjande kostnadsansvaret tidsbegränsas till fem år. Efter fem år övergår kost-
nadsansvaret till där äldrevårdsanläggningen finns.pastoratet Det kvardröjande
kostnadsansvaret de enligt beslut socialnänmd blir placerade på deavser som av
särskilda boendefonnerna: Servicehem, ålderdomshem och sjukhem.

förstaDen modellen kommer det inomkyrkliga utjänmingssystemetgöraatt ännu
komplicerat då utomkyrklig komponent måste tillföras. Den andra modellenmera en

kan i icke önskvärd omfattning komma fokusera intresset folkbokföringstidenpåatt
och kanske de skattemedel den avlidne faktiskt betalat. Förslaget blir denattsom-

börmetoden tillämpas.senare

5.3 Förrättningspastoratets skyldigheter

får upplåtaPastoratet gravplats för avliden folkbokförd huvudman-inomsom var
ansvarsområde marktillgången medger.nens om

För obligatorisk begravningsclearing ska fungera måste det finnas skyldighetatt en en
för det mottagande förrättningspastoratet medverka i begravningsc-pastoratet att- -
learingen. Frågan upplåta gravplats bör därför särskilt belysas. Begravningsla-attom

med dess nuvarande utfomming, huvudmannen upplåta gravplatsrätt attgen, ger en
för avliden folkbokförd i eller kommunen marktillgångenpastoratetsom var om
medger detta. Det rättighet ingen skyldighet för huvudmarmen.är en men

Går det ändra denna huvudmannens för sina folkbokförda invånare tillatt attansvar
omfatta alla folkbokförda i hela landet Nej, det går naturligtvis inte för då skulle
huvudmännen få helt orimliga planeringsförutsättningar. Huvudmannens möjlighet att
upplåta gravplats till huvudmanbo därför fortfarandemåste beroendeänannan vara av
förmågan, d marktillgången medger.v s om

betyder huvudmannen framtidenDet i måste ha avslå framställ-även rättatt atten
ningar upplåta gravplats för avliden inte folkbokförd där. Huvudman-attom som var

måste prioritera och låta de före. Finns detgå denna anledning skäl attnen egna av ge
huvudmännen ytterligare prövningsrätt vid upplåtelse gravplats till huvud-ickeav
manbo Ska till få gravplats någon där folkbok-rätten att änarmanstansen man var
förd bli villkorlig

möjligt denna till gravplatsDet beroende den avlidne haftskaär rättatt attvara av
någon anknytning till han/hon har tidigare längre tid, har haftbott därorten; en en

där, har vistats där i sin förlagtungdom eller hade några underbarasommarstuga
semesterveckor där etc.

Huvudmannens gravplats kan upplåtas till avliden varitinterätt prövaatt om som
folkbokförd inom huvudmannens ansvarsområde följaktligen förbli enligt vad
Begravningslagen eller så kan prövningsrätten utökas enligt iexemplennu anger
föregående stycket. viss tvekan föreslåsMed den nuvarande ordningen bibehålls.att
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fallde det redan finnsI upplåten gravplats den avlidne sin familjetill-en som genom
hörighet kan använda det gravrättsinnehavaren tillståndär till gravsättningattsom ger
kan ske.

5.4 Begravningsverksamheten vid Stockholms och Tranås kommun

Stockholms kommun föreslås medverka begravningsclearingen under förut-i samma
de huvudmännen.sättningar Finansieringen sker verksamhe-övriga attsom genom

kostnader täcks med skatt motsvarande obligatorisk begravningsavgift.tens en

Enligt den tidigare fastlagda utgångspunkten vissa oundgängliga tjänster skaatt
finansieras med skattemedel bör kommunen få möjlighet öka sitt skatteuttag såatt att
kostnaderna för dessa tjänster täcks. Det innebär också kommunen inom begrav-att

fårningsclearingen möjlighet betala för de 25 % Stockholms avlidnaca av som
kommunen.gravsätts utom

diskussionerna det rimliga ellerl möjliga i detta förslag naturligtvis beaktasmåsteom
skadissenterskatten upphöra. Utgångspunkten för denna kommunenatt ärrapport att

i likhet med de övriga huvudmännen bör få täcka begravningsverksamhetensrätt att
kostnader med obligatorisk avgift skatt. Tranås kommun föreslås ingaFören
förändringar.

Församlingarnas begravningsverksamhet Tranås5.4.1 i Stockholms och kom-
mun
Församlingarnas begravningsverksamhet Stockholms kommun föreslås finansierasi

medel utbetalas kommunen.med Församlingarna ska särkost-tillämpa den sksom av
nadsredovisningen för begravningsverksamhetens kostnader

fråganuppstår hur Stockholmsförsamlingamas begravningsverksamhet skaNu om
finansieras. Verksamhetens omfattning redovisades avsnitti 4.5.1 Klart verk-är att
samheten icke obetydligt behov askor eller stoftgravsat-572mot ettsvarar urnor,

eller placerades i kolumbarium under år 1995. Det dock endast på två kyrko-tes var
gårdar det uppläts några gravplatser.som

Finansieringen kan ske på tvâ olika församlingarnaDet i likhet med desätt. är attena
övriga huvudmännen efter särkostnadsredovisning begravningsverksamhetenav- -
får sina kostnader täckta med obligatorisk begravningsavgift. Nackdelen meden
denna ordning invånarna kan uppfatta ordningen dubbelbeskattningenär att attsom

fortfarandeför begravningsverksamheten finns kvar.

andra StockholmsDet kommun får uppbära den obligatoriska be-sättet är rättatt
gravningsavgiftenskatten för försin och Stockholmsförsamlingamas behov. Kom-

får därefter förses med dela medel till församlingarna efter derasrätt att utmunen -
särkostnadsredovisning begravningsverksamheten.av
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får därmedKommunen möjlighet jämföra församlingarnas kostnadsnivâer med sinatt
verksamhet och det önskvärt låta utfallet denna jämförelseär påverkaegen om av- -

medelstilldelning för församlingarnas begravningsverksamhet. Med denna ordning
blir fördet klart invånarna i Stockholm formall dubbelbeskattning upphört.att av
Nackdelen eller fördelen beroende hur det kommunen får insyn iär attman ser- -
församlingarnas begravningsverksamhet. Förslaget blir därmed denna modell skaatt
tillämpas på förhållandena i Stockholms kommun.

TranåsI kyrkliga samfallighetensöverensstämmer territorium med kommunens
territorium. finnsDet två huvudmän det faktiska huvudmannaskapet utövasmen av

förtroendevalda. Den administrationen från ochutövassamma ettgemensamma
förvaltningskontor och begravningsclearing redan införd. På dessa grunderärsamma

utdebiterar de båda huvudmännen de skattemedel behövs för begravningsverk-som
samhetens kostnader. sk särkostnadsredovisningenDen ska tillämpas på samfällighe-

ekonomi och några andra förändringar avseende finansiering församlingamastens av
begravningsverksamhet föreslås därför inte.

på5.4 Begravning judiska och muslimska begravningsplatsen

Föreslås endast enskilda begravningsplatser innehas trossamjâxnd skaatt som av
omfattas begravningsclearingen. Under förutsättningar blir omfatt-vissa angivnaav

densamma de allmännaför begravningsplatserna.ningen som

inte möjligt föreslå hur begravningarDet på judiskaär och muslimska begrav-att
ningsplatser ska kunna inordnas i begravningsclearingen innan det fastlagtär vem

ska begravningsverksamhet.för denna Ett och konstruktivtannatsom ansvara mera
sig problemet utgå ifrån innehavarenär begravningsplatsenssätt närmaatt att av

enskildjuridiska ellerden den allmän.ärärstatus äromom-

5.4.1 begravningsplatserAllmänna
eller muslimer ellerVid begravning judar andra på allmänna särskilda begrav-av

ningsplatser begravningsclearinggäller motsvarande punkt 5.1.

Enligt Begravningslagen gäller samtliga folkbokförda har till gravplats pårättatt en
allmän begravningsplats Se 4.1en .

Judar och muslimer bör rimligen tillha andra gravplats, gravöppningrättsamma som
och övriga oundgängliga tjänsterna kan avvika blir deras behovse 5.1. Det som

lokal för avskedstagandet. tillgodoseFörutsättningarna muslimersatt t eventu-av ex
ellt avvikande lokalbehov vid de allmänna begravningsplatsema begränsade.är
Behovet torde i framtid kunna tillgodoses samlingslokalermed de de själva ordnar.en

begravningsclearingenInom behövs därför särskilda för ellerinte några regler judar
muslimer de begravs på allmänna begravningsplatser.när
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5.4.2 Enskilda begravningsplatser
Regeringen eller den bestämmer,regeringen bör vid registrering trossamfundsom av
enligt kommande lag trassamfmd besluta trossamfundet hållen begrav-om om av- -

ningsplats ska omfattas begravningsclearingen. Under förutsättning samfundetav att
tillämpar regler för upplåtelse och förnyelse på vidgravrätt sätt görsav samma som
de allmänna begravningsplatserna, föreslås begravningsclearingen 5.1.motsvara

Möjligheten anordna enskilda begravningsplatseratt utgår från laglig fritträtt atten
Ävensin religion. andrautöva skäl inte har religiösa förtecken har tidigareegen som

för anlägga enskilda begravningsplatser.accepterats att Den enskilde har gravplatsen
enskild begravningsplats skäl intimt förknippadeär med skälen tillen av attsom

denna begravningsplats anlades. Möjligheten få gravplats för all framtid kanatt en
sådant skäl.ettvara

Begravningslagen möjlighet upplåta gravplatser för all framtid påatt såväl all-ger
enskilda begravningsplatser.männa För gravplats upplåten för allatt ärsom en som

framtid ska finnas kvar krävs gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skickatt samt att
finnsdet gravrättsinnehavare till gravplatsen. Om dessa förutsättningar föreligger kan
gravplatser med kortare upplåtelsetider förbliäven bestående i all framtid attgenom

det finns laglig få förnyad.rätt gravrättenatten

På enskilda begravningsplatser innehas trossamfund torde därför förutsätt-som av
ningen för gravplatser ska bli bestående i framtidall helt beroendeatt vara av sam-
fundets ekonomiska möjligheter för gravplatsemas skötsel uppträdaatt samt attsvara

gravrättsinnehavare. Om upplåtelseavgiften för gravplats på dessa begravnings-som
skulleplatser införlivas i begravningsclearing påverkas enbart ekonomin avseende

tillkommande gravplatser. Det kan förvisso betraktas ekonomiskt till-ettnya som
skott samtidigtökar Samfundets åtaganden på längre sikt.men

ordDet med andra tveksamt kostnaden för gravplatsär på enskild begravnings-om
plats ska ingå i begravningsclearingen syftet ekonomiska förutsättningarär attom ge
för bibehålla den eviga För säkerställa enskild begravningsplatsgravrätten.att att en
bestående i längre perspektiv krävs andra former för ekonomiskt tillskott. kanett Det

ske på det redan i Stockholms kommun.sätt Kommunen utbeta-t görsex samma som
driftsbidrag förlar skötseln gravplatsema. Bidraget utbetalas gravplats ärav som per

storlek kommunen subventionerar skötseln gravplatsema kom-påav samma som av
begravningsplatser.munens egna

Även inte begravningsclearingen ekonomisknågon garanti for evigom ger en grav-
det på grund likställighetsprincipen nödvändigträtt trossamfund inneharär attav som

enskild begravningsplats omfattas begravningsclearingen. Kostnaden för upplåtel-av
gravplats kan ingå i begravningsclearingen förutsättningunder samfundetattse av

tillämpar förregler upplåtelse ochfömyelse på de all-gravrätt sättav samma som
huvudmännenmänna gör.

Gravöppning och övriga tjänster forslåsse 5.1. också ingå begravningsclearingeni
vid begravning på enskilda begravningsplatser innehas trossamfund.som av
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för5.5 Taxor begravningsclearingen

Huvudmannen betalar för de 5.1 enligt fastställstjänster i taxorsom anges som
centralt. Pastoratsförbundetföreslåsfå utveckla beräkningsmetoderuppdrag ochatt
årligen beräkna för begravningsclearingen.taxor

kan ifrågasättasDet det går fastställa enhetliga ska tillämpas i helaatt taxorom som
landet. Om det såär begravningsverksarnhet i sin helhet skulleatt pastoratens vara
beroende dessa kan sådan ordning försvaras.taxorav en

undersökningDen redovisades i 4.4.2 visar dock clearingförrättningama iattsom
normalfallet endast berör 15 % de begravningar utförs i Urett pastorat.ca av som
statistik från hundratals uppmätningar såväl vaktmästartjänster hela förvalt-av som
ningar vi begravningar aldrig i anspråk 20 %vet att äntar pastoratensmera ca av

inom begravningsverksamheten ofta det mindre. Centrala förär ännu taxorresurser -
begravningsclearingen skulle följaktligen betydelse för mindre 15 % 20 %än av .blir mindreDet 5 % aktiviteter inom begravningsverksarnhetensän pastoratensav
område påverkas clearingtaxoma.som av

förCentrala begravningsclearingen kan följaktligen inte påstås någottaxor utgöra
avgörande intrång i bestämma avgifter för utfördarätt tjänster. Vidpastoratens att om
alla harundersökningar gjorts dessutom önskemålet enhetliga alltidtaxorsom om
kommit högst.

Med tanke huvudmänpå det finns i storstäderna med andel avlidnaatt stor som
ansvarsområdetbegravs det bör i någon mån efter derasutom taxomaegna anpassas

förhållanden

5.5.1 Beräkning clearingtaxorav
betalastjänster enligt ska i denDe 5.1 obligatoriska begravningsclearing över-som

ingåri imed de den nuvarande frivilliga clearingen.ensstämmer Detstort som
de framtidadärförförefaller naturligt för clearingen beräknasäven enligtatt taxoma

de metoder används och redan vunnit acceptans.som nu som

beräknasDe inhämtasinnehåller från slumpviskomponentertaxor som nu som
förvaltningarutvalda med enkäter. till denna metod kan väljaEtt alternativ att utvara

antal pilotförvaltningar och låta dessa erforderligt underlag för i längreett att ettge
perspektiv följa kostnads- och effektivitetsutvecklingen. beräkningsmodeller förNya

förvaringmottagande, och utvecklas. Tillämpningsreglerocksåmåstetransporter
utarbetasmåste se 4.3.4. ofrånkomligtförefaller därmed centraltDet att ett organ

bör få till uppgift föreslå tillämpningsråd, utveckla beräkningsmetoderatt att samt
årligen beräkna för begravningsclearingen.taxor

Vid Pastoratsforbundets kansli kommeri framtiden följa och föreslåäven attsom
föråtgärder den ekonomiska utvecklingen finnsvid kompetensen förpastoraten, att

utföra beräkning clearingtaxoma. Pastoratsförbundet bör därmed få i uppdrag attav

PF GJ Rapport obligatorisk begravningsclearing slutlig 1996-11-07versionom- -
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årligenutveckla metoder och beräkna för användning inom begravningsclea-taxor
ringen. formellaDet beslutet fastställa kan åvila statligtatt taxorna ett organ.

5.5.2 Fastställande för begravningsclearingentaxorav
Lämplig myndighet får fastställa för begravningsclearingen.taxor

begravningsclearingenNär blir fastställd i lag inträder laglig skyldighet fören
huvudmännen betala enligt det föreskrivs i clearingen. De föreslåsatt taxorsom som
för användning inom begravningsclearingen måste därmed fastställas myndig-genom
hetsbeslut regeringen eller myndighet regeringen bestämmer.av av som-

5.5.3 Betalningsrutiner
Antalet betalningar föranleds begravningclearingen kan förväntas uppgå tillsom av ca
20 000 år. I dagsläget utförs dessa transaktioner med stöd fakturorst per av som

vid förrättningspastoraten. Fakturoma har den utformningupprättas pastoratensom
själv tycker lämplig och endast undantagsvis används samlingsfakturor.är

finns med andra 0rd möjligheter effektiviseraDet clearingadministrationen.att
Enhetliga fakturor angeläget och under vissa förutsättningar bör samlingsfakturorär
användas. framtid kommer det också finnasInom möjlighet administre-att atten snar
clearingtransaktioner helt inom svenska kyrkans datanät.ra

begravningsclearing slutlig version 1996-11-07GJ obligatoriskPF Rapport om- -
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6 Ekonomiska konsekvenser obligatorisk clearingav
Med de förutsättningar förslaget obligatorisk begravningsclearing vilar påsom om nu
kommer viss förskjutning betalningsansvaret för begravningar flyttas frånen attav
enskilda till det allmärma. Eftersom begravningsclearingen också intäktergenererar
vid förrättningspastoraten till nivåer den orsakar utgifter hos huvud-nu samma som-

det svårt uppskatta nettoeffektenmännen är för samhället. Generelltatt gäller att-
storstadsförvaltningarna får betala och landsortspastoraten får ökade intäkter.attmera

1 För de redan tillämpar den frivilliga clearingensom

För de huvudmän redan tillämpar den frivilliga begravningsclearingen enligtsom
Begravningsclearing 95 blir det ingen eller i något fall liten förändring i de eko-en
nomiska förutsättningarna. huvudmänDe inte betalar till krematori-transportersom

kan komma få viss ökad ekonomisk belastning. De redan detatt görurn en som
naturligtvispåverkas inte. huvudmänFör de har begränsat clearingenssom nu

omfattning undantagit gravplatsavgift eller kremering Ökar kostnaderna.t ex- -

För de inte tillämpar6.2 den frivilliga clearingensom

inte medverkar i den frivilliga begravningsclearingenDe påverkas ochännu mestsom
i praktiken det Stockholms kommun drabbas de kostnadsökningar-är störstasom av

Huvudmannen i regionen omkring Stockholm kommer troligen få ökadebådeattna.
kostnader och ökade intäkter. Huvudmannen i kustbanden kan förväntas få ökade
intäkter.

PF GJ Rapport obligatorisk begravningsclearing slutlig version 1996-11-07om- -



UTSTAT Bilaga 1

Statistik över anslutningen till begravningsclearingen

Agusti 1996

Övrig BCLStift PF-Rek Ant församl andel förs andel inv lnv med BCL Ant förs Totant invav av
Uppsala 61 106 77%167 85% 593 613 217 696 778
Linköping 148 64 212 97% 98% 530 968 219 539 791
Skara 244 93 337 96% 98% 514 331 351 526 226
Strängnäs 16 93 69% 84%77 480 586 135 129574
Västerås 93 28 121 98% 99% 591 691 123 594 957

98%Växjö 195 60 255 98% 629 691 259 640 951
100% 100%Lund 189 238 427 1 264 588 427 1 264 588

120 98% 99%Göteborg 165 285 1 177 599 291 1 187 883
10 137 100% 100%Karlstad 127 383 493 137 383 493
22 119 92% 92% 369 368Härnösand 97 138 129 402

Luleå 94% 94%28 75 494 202 80 524 94047
61 66% 79% 178Visby 54 7 45 727 92 58

2 7 8% 7% 98 504 453 904Stockholm 5 84 1
90% 81%1502 794 2296 7 174 131 2544 8 848 186
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införaDe begravningsclearing i någonattpastorat formavsersom som
frånavviker rekommendationen fattar beslut i särskild ordning. I beslutet

vilka tjänster och tillämpas vidoch vilkentaxor tidpunkt beslutetsomanges
i kraftträder

Pastoratsförbundets rekommendation Begravningsclearing 95-
kostnadsansvar förPastoratets folkbokfördi avlidenpastoratet begravs isom

annat pastorat.

for kostnader iPastoratet samband1 begravning pastoratbosvarar av som
enligtbegravs i punkterna nedan.2 5annat pastorat -

kostnadsansvar i sambandPastoratet med begravningsgudstjänst avseende
tillhört Svenskaavliden kyrkan omfattar avgift för oñiciant vidsom

begravningsgudstjänst, for upplåtelse kyrka eller kapell förav samt
kyrkomusiker

ikostnadsansvar sambandPastoratet med avskedsceremoni avseende avliden
inte tillhört Svenska kyrkan omfattar avgift for ceremonilokal. de fallIsom

inte har lämplighempastoratet ceremonilokal utgår denna punkt.

kostnadsansvar i sambandPastoratets med gravsättning oavsett-
omfattarkyrkotillhörighet avgift for bisättning kista, for upplåtelseav av-

gravöppningförgravplats, avgift för eventuell kremering.samt

Iörrättningspastoratet/Pastoratet ersätter krematoriemyndighet för utförda
enligt med belopptjänster l 4 framgår pastoratsförbundetssom av-

förrekommenderade begravningscleadng.taxor

villkoroch sambandPastoratets tjänster i med begravning och gravsättning av
avliden från pastorat.annat

utför tjänster upplåter6 Pastoratet och gravplatser vid begravning av
enligtutompastorarsbo 97 nedan.-

upplåter avgift, kyrkaPastoratet eller kapell och ordnarmot
gudstjänst förbegravnings avliden tillhört Svenska kyrkan.som

upplåter avgiftPastoratet ceremonilokal begravningskapell ellermot
begravningliknande vid avliden inte tillhört Svenska I dekyrkan.av som
inte har lämpligfall lokal utgår denna punkt.pastoratet

upplåter avgiñ kistgravplatsPastoratet ombesörjereller umgravplats ochmot
gravöppning.

for utförda tjänsterPastoratets följer10 och upplåtelse gravplatsertaxor av
Pastoratsförbundet rekommenderade begravningsclearingfortaxor
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tillämpning begravningsclearingen enligt användesförstödTillll av ovan
uppstå"Tillämpningråd begravningsclearing i övrigt kanför Tvister som

Pastoratsförbundets juridiska funktion.tillhänskjutes

infallervid årsskiftekan deti 6 9 ändras först1 4Villkoren12 samt somovan - -
efter imånader det beslut ändringar har trätttidigast att pastoratets omsex

kraft

Informera

begravningsclearing alla berörs in-införande börbeslutEfter somavom
fungerar.hurformation systemetom

församlingsblad möjligt i lokalinformerasbörPastoratsboma samt omgenom
press.

begravningsclearingens omfattning,informerasBegravningsbyråer bör om
faktureringsnitiner.ochersättningsbelopp

informera deförrättningspastoratet har förBegravningsbyrån och stortett ansvar
fåranhöriga viktigtbegravning. det deFör demedsamband ärianhöriga atten

grund hempastoratetbetalakommerdödsboet extra attatt avveta om
begravningsclearingens omfattning.ibegränsningareventuellt har

ocksåbegravningsclearing fattat bör PastoratsforbundetärbeslutNär om
i varje årframledes börjankommerFörbundetmeddelas. att utav enge

anslutna till begravningsclearingen.deförteckning ärpastoratöver som
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författningarvissaFörteckning över som

begravningsverksamhetenstyr

Begravningslagen

begravnings-förhuvudmannendetåliggerbegravningslagenEnligt
verksamheten att

gravanlägg-andraochgravplatsertillräckligt antaltillhandahålla ett-
förekommande slag,allmäntningar av

förekom-ieller,folkbokförda inom pastoratetbereda dem ärsom-
gravplats,kommunenmande fall,

före-enligtgravregisterellergravbokföraochgravkartaupprätta- regering-myndighetellerregeringenmeddelasskrifter somavsom
bestämmer,en

gravbrev,utfärda-
tillseskick ochvärdigtochi ordnat attbegravningsplatsenhålla-

iakttas,alltidvilorumdödasdetillkommerhelgdden som
stridernågotförekommergravsättningen intedet vidtillse somatt-

innebörd,allvarligaochhelgdförrättningensmot
skadaseller askastoftsådant samtpåinte attöppna ettgraven- kre-kanintedessaefterlevandemellani tvistermedla enas omom-

gravsättningen.ellerskall skemering om

upplåtelseförnyadmed pågåskyldigHuvudmannen är avatt
medför någotinteupplåtelsenvårdad,välgravplatsen ärgravrätten om

ochordnandeändamålsenligabegravningsplatsensförsynnerligt men
vill fåhananmältdessförinnangravrättsinnehavaren attskötsel samt
innantidgodiskyldigHuvudmannenförnyad. är attupplåtelsen

förutsätt-gravrättsinnehavarenunderrättaupplåtelsetiden går omut
upplåtelse.förningarna en ny

dvs.betalning,till huvudmannenåterlänmasfår inte motGravrätten
gravplatsen.tillbakainte köpafårdenne

behållaskyldighuvudmannenåterlämnats är attOm gravrätten
gravsättningen.från den15minst årundergravplatsen senaste
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Huvudmarmen skyldig gravanordningar tillfallitär bevaraatt som
huvudmannen och kulturhistoriskt eller skälär värde börannatav av

för framtiden.bevaras
Gravrättsinnehavaren bestämmer och beskaffenhetenutseendet hos

gravanordningen utsmyckning och ordnandegravplatsens isamt
övrigt. Huvudmannen får dock besluta de begränsningar ärom som
nödvändiga för tillgodose god gravkultur. Huvudmannen fåratt en

ändringar på gravplatsen bara gravrättsinnehavarengöra medgårom
Ändringardet. nödvändiga för tillgodosepå kravenär påattsom

miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock genomföras även
gravrättsinnehavaren sig det.motsätterom
Området skall i anspråk för begravningsplats får intetassom vara

belastat nyttjanderätt, servitut eller andrapanträtt, rättigheter.av
Huvudmannen får inte under den tidheller begravningsplatsen be-är
gravningsplats belasta området med eller rättighetpanträtt annan som

inskrivaskan enligt jordabalken.
Huvudmannen får begravningsplatsenöverlåta eller använda den

för ändamål endast länsstyrelsens tillstånd.efterannat
Huvudmannen får begravningsplatslägga ned först efter läns-en

tillstånd. får förenastyrelsens Länsstyrelsen tillståndet med villkor för
nedläggningen och framtidaför områdets användning.

föreskrifterRegeringen får meddela de gravsättning behövsom som
tillmed hänsyn hälsoskyddet.

hållasKrematorium får ochanordnas endast den inneharav som
kyrkligbegravningsplats ellerallmän samfällighet. Stoft får inteenav
frånintygeller skattemyndigheten.kremeras Vidgravsättas kre-utan

kremationsjournaler förasmatorierna skall enligt föreskrifter som
meddelas regeringen.av

förvara askanKrematoriemyndigheten skall i avvaktan på gravsätt-
viss kyrkogårdsmyndighet.Askan fårningen. förvarasäven Omav

inte inomaskan skall den myndighetfrån kremeringenårgravsatts ett
förvarar askan låta medanståndinteden, gravsätt-gravsättasom om

ningen medgetts. Den askan, skall tillmyndighet förvarar attsesom
endastden lämnas säkerhet förfinns betryggande dendetut attom

hanteraskommer får intepå Askan lämnaspietetsfullt sätt.att ett ut
det känt det gravsättningen.är råder tvist platsen förattom om

Begravningsförordningen

begravningsförordningenEnligt föreligger följande skyldigheter.
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medsamtliga gravplatsergravkartan skallPå nummer.anges
innehållaför gravplatsGravbok/gravregister skall varje upplåten

uppgift om
gravkartangravplatsnummer enligt

och adressgravrättsinnehavarens2. personnummernanm,
för upplåtelsentiden

dödsdagden ochoch på4. gravsatts samtpersonnummer somnamn
dödsfalletvidhemort

askans läge inomgravsättning stoftets ellerfördatum5. samt
gravplatsen

eller pååterlänmats, förverkats sätt6. datum gravrättennär annat
upphört.

uppgiftskall innehållaGravbrev om
vilka upplåtits tilleller gravrättenvem

upplåtelsenvilken gravplats2. som avser
upplåtelsetiden

upplåtelsenvillkor gäller förde4. som
det bestämts vidvilka skall till,eller gå5. gravrätten över omvem

upplåtelsen
avliden gravrättsinne-upplysning den anmälningsskyldighet6. om som

angående gravrättsinnehavare.dödsbo harhavares ny

innehålla uppgiftKremationsjournal skall i löpande nummerföljd om
fullständiga för- döds-avlidnas och efternamn,de personnummer,

dödsfallethemort viddag och
intyg för kremeringför utfárdande2. datum av

för kremeringendatum
askan ellerför gravsättningen eller och till översäntsdatum när4. vem

lämnats ut.

kista täcksskall sådant nedsattDjupet på kistgrav ettatt aven vara en
del, gravkullenminst kistans högstajordlager på övermeteren

oräknad.

meddelandeskyldighet föreskrivs:Följande
skall kykogårdsmyndigheten meddelamedling begärtsNär genast

gravsättning och kremeringOm intygtill skattemyndigheten. fördetta
meddelakyrkogårdsmyndigheten de för-redan utfärdats skall även

och krematoriemyndigheter kan blibegravningsplatservaltare somav
berörda.
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medlingen2. När lett till enighet eller ärendet återkallats eller blivit
slutbehandlat i länsstyrelse eller domstol, skall kyrkogårdsmyndigheten
meddela detta till alla dem meddelats pågåendedet ärendet.som om

stoftet kremerats,När eller askannär eller stoftet skallgravsatts,
krematoriemyndigheten eller den förvaltar begravningsplatsensom

meddela detta till skattemyndigheten.genast
aska lämnats4. När for gravsättas begravningsplatspå iut att en

Sverige skall krematoriemyndigheten denunderrätta för-genast som
valtar begravningsplatsen.

Miljöskyddslagen

Miljöskyddslagen tillämpligär bl.a.på utsläppande avloppsvattenav
från mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat
vattenomráde. Den också tillämpligär vid användning mark, bygg-av
nad eller anläggning på kansätt medföra föroreningannatsom av
mark, vattendrag, sjö eller vattenområde eller grundvatten. Iannat
lagen särskiltsägs med avloppsvatten även avledsatt vattenavses som
för avvattning begravningsplats.av

Hälsoskyddslagen

Varje kommun for hälsoskyddet inom kommunen. Medsvarar
hälsoskydd i lagen åtgärder för hindra uppkomstenattavses av
Sanitära olägenheter och for undanröja sådana olägenheter. Kom-att

skall samarbeta myndigheter,med organisationer och enskildamunen
verksamhet berör miljö- och hälsoskyddsområdet.vars

Arbetsmiliölagen

Arbetsmiljölagens bestämmelser är tillämpliga verksamhetdenpåäven
bedrivs vid begravningsplatserna.som

Ordningslagen

Ordningslagens regler kan tillämpliga begravnings-även påvara
verksamheten. En begravningsplats räknas offentlig plats dettasom om
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efter regeringensi detaljplanen eller regeringen eller, be-anges om
jämställasmyndigande, kommunen föreskrivit den skall med of-att

fentlig plats.
medför kanSom exempel skyldigheter lagenpå nämnassom

följande:
ställningar, och liknande anordningarBrister på byggnader, skyltar-

offentligmedför risk skada eller egendom påför påsom personer
plats, skall avhjälpas oskäligt dröjsmål.utan

och eller egendomSnö kan ned och skada påsom rasa personer-
från tak,offentlig oskäligt dröjsmål avlägsnasplats skall rän-utan

och liknande anordningar.nor
skall vidtaschaktar eller utför liknande arbete deDen gräver,som-

åtgärder till för arbetet och övrigamed hänsyn platsensom om-
ständigheter eller egendombehövs för förhindraatt att personer
kommer till skada.

Regeringen bemyndigande, kommun fåreller, efter regeringens en
allmänna ordningenmeddela föreskrifter för upprätthålla den påatt

offentlig plats.

Kulturminneslagen

och underhållasKyrkobyggnader skall vårdasoch kyrkotomter så att
deras kulturhistoriska inte minskas och deras utseende och ka-värde
raktär inte förvanskas.

vården begravningsplats betydelse delI skall dess som enav en av
vårdaskulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna skall och under-vår

hållas kulturhistoriska minskas eller förvanskas.så deras värde inteatt
begravningsplats 1939fråga anlagts före utgången årI om en avsom

tillstånd länsstyrelsenkrävs av
för utvidga eller väsentligt ändra begrav-någotpå sättatt annat

ningsplatsen och
uppföra anordning eller riva2. för där byggnad eller fastnågonatt ny

anordning.eller väsentligt ändra befintlig byggnad eller fast

länsstyrel-Om riksantikvarieämbetet bestämmer skall reglernadet, om
begravningsplatstillståndsgivning tillämpas också i frågasens om en

tillkommit begravningsplatsen lig-efter 1939,utgången årsom omav
invid märkligkyrkobyggnad uppförts dessförinnan eller ärger en som

sitt kulturhistoriska värde,genom
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Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagens bestämmelser förbygglov gäller be-ävenom
gravningsplatser.
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