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gravsättningar alternativt ytterligare en askgravlund som vi tidigare
föreslagit är mycket angelägen att den genomförs.
Vi ser positivt på att belysningsåtgärder ska prioriteras både för att
förbättra upplevd trygghet och öka tillgängligheten. Skogskyrkogården,
Sandsborgskyrkogården och Strandkyrkogården behöver en bättre
belysning och där anser vi att möjligheten till mer marknära belysning bör
undersökas. Stadens kyrkogårdar ska vara trygga platser där besökares
rörelsefrihet inte begränsas av mörker och upplevd otrygghet. En
enkätundersökning visar att andelen kvinnor respektive män som upplever
Stockholms begravningsplatser som trygga inte når upp till årsmålet.
Årsmålet var satt till 85 %. Enligt nämndens enkät upplever 82 % av
besökarna begravningsplatserna som mycket eller ganska trygga. För
årsmålet andel kvinnor respektive män som upplever Stockholms
begravningsplatser som välskötta var målet satt till 85 % och utfallet blev
83 %.
Vi kan konstatera att kyrkogårdsnämndens ekonomiska bokslut för 2017
visade ett överskott på driftbudgeten medan investeringsbudgeten visar ett
underskott. Överskottet på driftbudgeten bekräftar tidigare resonemang
om att en höjd begravningsavgift i huvudsak grundar sig i politisk prestige
snarare än ett faktiskt föreliggande behov. Överskottet i fonden under
senare år växt snabbt och i januari 2018 uppgick till fonden till ca 150
miljoner kronor vilket inte är försvarbart med tanke på att vi politiker har
ett uppdrag att använda stockholmarnas skattepengar på ett ansvarsfullt
och effektivt sätt. Underskottet på investeringsbudgeten föranleds av att
en mängd underhålls- och renoveringsprojekt, som tidigare belastat
underhållsbudgeten, nu belastat budgeten. Det är av stor vikt att man noga
följer kostnadsutvecklingen på dessa projekt. Vi ser därför att
kommunfullmäktige bör besluta att sänka begravningsavgiften från 7,5
öre till 6,5 öre.
Under tiden som kapellen på Skogskyrkogården renoveras kommer andra
kapell att få betydligt fler ceremonier. För att undvika väntetider för
begravning bör förvaltningen på ett aktivt sätt upplysa om möjligheten till
lördagsbegravningar samt undersöka möjligheten till fler tider för
ceremonier i andra kapell”.

§ 9 Minnesplats och minnesmärke på Skogskyrkogården
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Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. godkänna redovisningen
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2. förvaltningen ges i uppdrag att anlägga en minnesplats
med minnesmärke enligt förslag i tjänsteutlåtandet.
Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-03-28, Dnr 1.4.1-215-2018. I ärendet redovisar förvaltningen
förslag till en minnesplats med minnesmärke på Skogskyrkogården.
Syftet är att uppmärksamma och hedra de tusentals dödfödda barn
som är gravsatta på en mängd olika platser på begravningsplatsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslog nämnden besluta att
1. godkänna redovisningen
2. förvaltningen ges i uppdrag att anlägga en minnesplats med
minnesmärke enligt förslag i tjänsteutlåtandet.
§ 10 Yttrande över förslag till detaljplan för kv Tvålflingan
5 mm (Dnr 2013-05016)
Kyrkogårdsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
1. överlämna detta utlåtande som svar på remissen.
Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-03-22, Dnr 1.7-592-2018. Kyrkogårdsnämnden har fått ett
förslag till detaljplan för kv. Tvålflingan 5 mm i
Midsommarkransen på remiss. Förslaget medger uppförande av
bland annat de s.k. Tellus Towers, två höghus, 78 respektive 58
våningar höga.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslog nämnden besluta att
1. överlämna detta utlåtande som svar på remissen.
§ 11 Förvaltningschefens information
-
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-

Delades ut program om Skogskyrkogårdens Dag den 5 maj
2018. Ett samarrangemang med i första hand Stadsmuseet.
Nyhet för i år är att vi ska visa upp Nya krematoriet för
allmänheten. Dessutom kommer det vara en
utställning/installation i Uppståndelsekapellet 28 april – 5
maj. I övrigt kommer det vara guidade visningar av
världsarvet och öppethållande av Visitors Center.
Järva begravningsplats. Detaljplanen har nu vunnit laga
kraft. Nästa steg i processen är ett genomförandeärende som

