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Kyrkogårdsnämnden
Nämndens uppgifter
Kyrkogårdsnämnden svarar för förvaltningen av stadens egna och åt staden
upplåtna begravningsplatser samt för frågor som rör begravningsverksamheten
enligt begravningslagen.

Förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008
Mnkr

Budget
2005

Budget
2006

Plan
2007

Plan
2008

Driftverksamhet
Kostnader (-)
Drift och underhåll
Avskrivningar
Internräntor
Intäkter

-150,4
-140,5
-6,6
-3,3
28,5

-147,6
-137,0
-7,4
-3,2
28,5

-149,7
-139,0
-7,8
-2,9
28,5

-149,7
-139,0
-8,2
-2,5
28,5

Netto

-121,9

-119,1

-121,2

-121,2

-5,0
0,0
-5,0

-11,0
0,0
-11,0

-4,5
0,0
-4,5

-4,0
0,0
-4,0

Investeringsplan
Utgifter (-)
Inkomster
Netto

Nämndens nettobudget 2006 minskas med 2,8 mnkr beroende på minskade
kostnader för markering av gravar och renovering av gamla gravkvarter. Investeringsplanen uppgår till 11,0 mnkr, varav 5,0 mnkr avser planering för ny
begravningsplats i norra Stockholm, 1,0 mnkr avser förprojektering av upprustning av Skogskyrkogårdens krematorium samt 5,0 mnkr avser maskininvesteringar m.m.
Begravningsverksamheten ska i sin helhet finansieras av begravningsavgiften,
som fastställs av kommunfullmäktige. Några ytterligare avgifter får enligt lag
inte tas ut från ett dödsbo för de ingående tjänsterna. Över- och underskott ska
i sin helhet balanseras till nästkommande budgetår. För år 2006 uppgår begravningsavgiften till 7 öre per skattekrona, vilket är oförändrat sedan år 2003.
Med föreslagen budget och bibehållen begravningsavgift blir det ett underskott
i begravningsverksamheten om 15,0 mnkr. Underskott ska täckas ur nämndens
begravningsfond, som efter detta beräknas uppgå till ca 3,9 mnkr vid utgången
av år 2006.
Begravningsavgiften ska hållas så stabil över åren som möjligt och det är inte
önskvärt att öka begravningsavgiften för år 2006. Staden väljer istället att täcka
underskottet genom att belasta begravningsfonden. Då begravningsfonden i
stort sett kommer att vara tömd vid utgången av år 2006 kan en höjning av begravningsavgiften år 2007 behöva göras.
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Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2006-2008
− Erbjuda stockholmarna rofyllda, vackra och miljömässigt hållbara begravningsplatser.
Behov av gravplatsmark
Att säkra behovet av mark för begravningsändamål samt se till att det finns ett
utbud av olika möjligheter till gravsättning är några av nämndens viktigaste
uppgifter. I de norra delarna av Stockholm finns ett stort behov av kistgravplatser. Arbetet med att hitta lämplig mark har pågått under ett antal år inom staden
och i samverkan med kringliggande kommuner. Det är nu viktigt att arbetet
intensifieras så att frågan får en tillfredsställande lösning.
Kyrkogårdsnämnden ska
• i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och marknämnden fortsätta planeringen för och säkerställande av en ny begravningsplats i norra Stockholm.
Begravningsplatserna som kulturarv och besöksmål
Stadens begravningsplatser är en del av vårt kulturarv och fyller också en funktion som park- och naturmiljö. Det är nämndens ansvar att begravningsplatserna inte bara är tillgängliga utan också upplevs som rofyllda. Det finns många
intressenter, svenska och utländska, som på plats vill skaffa sig kunskaper om
begravningsplatsernas kulturhistoria och arkitektur. Skogskyrkogården är särskilt populär med sin världsarvsstatus.
Inför stundande pensionsavgångar är det viktigt att inom nämnden säkra kompetensförsörjning och generationsväxling.
Kyrkogårdsnämnden ska
• föra en dialog kring riktlinjer för begravningsplatserna som kombinerar
tillgänglighet med krav på rofylldhet.
Miljöhänsyn
Under 2005 har nämnden bl.a. fått anslag från Miljömiljarden för att finansiera
mätning av rökgasens kvicksilverhalt i krematorierna på Råcksta och Skogskyrkogården. Stockholm ska fortsätta vara ledande kring utvecklingsarbetet när
det gäller miljöhänsyn i samband med driften av krematorier. Under 2002 gjordes en modernisering av krematoriet på Råcksta begravningsplats. Ur miljöoch arbetsmiljöhänsyn är det viktigt att även påbörja en upprustning till modern standard av Skogskyrkogårdens krematorium.
Kyrkogårdsnämnden ska
• under 2006 påbörja upphandling avseende upprustning av Skogskyrkogårdens krematorium med inriktning på genomförande under 2007 och 2008.
Kyrkogårdsnämnden arbetar även för att öka den ekologiska skötseln av begravningsplatserna och anordnade under 2005 bl.a. en tävling i ekologiska binderier. Enligt de regler som förvaltningen har för sorgbinderier och kistdekorationer ska dessa vara gjorda så att de kan komposteras i sin helhet. Tyvärr fölStockholms stads budget 2006
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jer många blomsterhandlare inte dessa regler. För att underlätta sortering av
avfall och minska användningen av svåråtervinningsbart material bör nämnden
lyfta fram ekologiska alternativ samt undersöka efterlevnaden av kravet att inte
använda svåråtervinningsbart material.
För nämnder med teknisk verksamhet är det viktigt med kvalitetssäkring, t.ex. i
form av miljöcertifiering. Detta är en långsiktig process som bör ske stegvis.
Nämnden ska redovisa sina miljöresultat tydligt inom ramen för ILS med
koppling till stadens antagna miljöprogram. Kyrkogårdsnämnden bör påbörja
detta arbete under 2006.
Kyrkogårdsnämnden ska
• upprätthålla kravet att inte använda svåråtervinningsbart material
• påbörja arbetet med en miljöcertifiering av verksamheten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
12.

Förslaget till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008 för Kyrkogårdsnämnden godkänns.

Stockholms stads budget 2006

