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SKRIFTLIGA RUTINER VID GRAVSÄTTNING I KIVIKS FÖRSAMLING 
 
Dödsfallsanmälan 
Anmälan om dödsfall sker vanligen via begravningsbyrå, i något fall av anhöriga. Anmälan tas emot av 
kanslisten på pastorsexpeditionen. Är personen medlem i Svenska kyrkan sker själaringning 
påföljande dag kl 10.00 om inte något annat överenskommits med de anhöriga. 
 
Bokning av begravningsgudstjänst eller lokal för be gravningsceremoni utan religiösa symboler 
Bokning av kyrka för begravningsgudstjänst (med präst, kantor och vaktmästare) alternativt lokal för 
begravning i annan ordning, sker via kanslisten. Lokal för begravningsceremoni utan religiösa 
symboler är Församlingshemmet i Södra Mellby. 
 
Visning av gravplats 
På anmodan av anhöriga visar kyrkvaktmästare möjliga gravplatser på önskad kyrkogård. I 
förekommande fall konsulteras den datoriserade gravboken. När de anhöriga bestämt sig för gravplats 
ansvarar kyrkvaktmästaren för att beslutet förs till kansliet. 
 
Förvaring av kistor 
Beroende på var i Sverige den avlidne finns, finns olika rutiner för förvaring. Om dödsfallet skett i 
närområdet, förvaras den avlidne, först på bår och sedan kistlagd, på Simrishamns sjukhus. 
Församlingen har avtal med Carema närsjukvård, som driver verksamheten på sjukhuset, om denna 
förvaring. Förvaringen fyller nödvändiga krav på säkerhet. Endast Caremas egen personal och lokala 
begravningsentreprenörer har tillgång till lokalerna. 
 
Visning 
Eventuell visning av den avlidne kan sker på sjukhuset i Simrishamn, eller i begravningskyrkan (dagen 
innan begravningsgudstjänsten eller samma dag som begravningsgudstjänsten sker). 
 
Transport 
Transport av kistan från förvaringsplatsen till platsen för begravningsgudstjänsten/icke religiös 
ceremoni sker via begravningsbyråernas transportbilar. Maximalt två kistor transporteras samtidigt. 
 
Efter begravningsgudstjänsten – jordbegravning 
Innan gravsättning sker måste gravsättningstillståndet inkommit till pastorsexpeditionen. 
Gravrättsinnehavaren måste också ha meddelat sitt tillstånd till gravsättningen. I tveksamma fall sker 
detta tillstånd skriftligt. 
Vid jordbegravning bärs kistan ut ur kyrkan som en del av gudstjänsten. I de fall anhöriga önskar 
används församlingens bärare, annars bär de anhöriga själva kistan ut till graven. 
Sänkning sker med hjälp av sänkband. 
Om anhöriga i undantagsfall inte skulle vilja delta i gravsättningen, avslutas begravningsgudstjänsten i 
kyrkan och kistan bärs ut till graven av församlingens bärare, som genomför sänkning vid graven. 
Präst medverkar med slutbön. 
Allt annat arbete som sker på kyrkogården (gravskötsel etc.) stoppas vid gravsättning. 
När de anhöriga lämnat kyrkogården sker återfyllning, i enlighet med skriftliga rutiner. 
 

Efter begravningsgudstjänsten – kremation 
Innan gravsättning sker måste gravsättningstillståndet inkommit till pastorsexpeditionen. 
Gravrättsinnehavaren måste också ha meddelat sitt tillstånd till gravsättningen. I tveksamma fall sker 
detta tillstånd skriftligt. 



Vid kremation avslutas begravningsgudstjänsten i kyrkan. Transport av kistan till krematorium i Ystad 
sker via begravningsbyråns transportbil. Maximalt två kistor transporteras samtidigt. 
Kremation genomförs enligt krematoriets rutiner, så att stoftets identitet säkerställs. 
I de flesta fall hämtar begravningsbyrån urnan på krematoriet och överlämnar den till församlingen. 
I de fall där kremation skett på ort längre ifrån förvaltningsområdet sker transporten till församlingen 
via Postens säkerhetstransporter. Urnan mottas i församlingen och låses in i säkerhetsskåp i bårhuset 
i S Mellby. 
Inför gravsättning ansvarar tjänstgörande kyrkvaktmästare för att kontrollera att rätt urna gravsätts. 
Vid begravning i urngrav sker gravöppning på arbetsledarens order och beroende på de anhörigas 
önskemål sker gravsättning bara inom anhöriggruppen, med begravningsentreprenör eller tillsammans 
med präst. Allt annat arbete som sker på kyrkogården (gravskötsel etc.) stoppas vid gravsättning. 
Urngraven återfylls snarast av kyrkvaktmästaren. 
Vid begravning i minneslund, mottar församlingen stoftet antingen via begravningsentreprenör eller via 
Postens säkerhetstransport. Kyrkvaktmästaren gör innan gravsättningen en sista identitetskontroll. 
Gravsättningen sker vid en tidpunkt då inga besökare finns på kyrkogården. Anhöriga meddelas 
skriftligen om att gravsättning skett i minneslunden. 
 
Efter icke-religiös begravningsceremoni - jordbegra vning 
Om kistbegravning sker, transporteras kistan från rummet för ceremonin till aktuell kyrkogård. Där sker 
gravsättning enligt den ordning som de anhöriga och den som leder ceremonin kommit överens om. 
Om anhöriga i undantagsfall inte skulle vilja delta i gravsättningen genomförs gravsättning av 
församlingens personal. 
Allt annat arbete som sker på kyrkogården (gravskötsel etc.) stoppas vid gravsättning. 
När de anhöriga lämnat kyrkogården sker återfyllning, i enlighet med skriftliga rutiner. 
 
Efter icke-religiös begravningsceremoni – kremation  
Innan gravsättning sker måste gravsättningstillståndet inkommit till pastorsexpeditionen. 
Gravrättsinnehavaren måste också ha meddelat sitt tillstånd till gravsättningen. I tveksamma fall sker 
detta tillstånd skriftligt. 
Vid kremation avslutas ceremonin i lokalen för begravningsceremoni utan religiösa symboler. 
Transport av kistan till krematorium i Ystad sker via begravningsbyråns transportbil. Maximalt två 
kistor transporteras samtidigt. 
Kremation genomförs enligt krematoriets rutiner, så att stoftets identitet säkerställs. 
I de flesta fall hämtar begravningsbyrån urnan på krematoriet och överlämnar den till församlingen. 
I de fall där kremation skett på ort längre ifrån förvaltningsområdet sker transporten till församlingen 
via Postens säkerhetstransporter. 
Urnan mottas i församlingen och låses in i säkerhetsskåp i bårhuset i S Mellby. 
Inför gravsättning ansvarar tjänstgörande kyrkvaktmästare för att kontrollera att rätt urna gravsätts. 
Vid begravning i urngrav sker gravöppning på arbetsledarens order och beroende på de anhörigas 
önskemål sker gravsättning bara inom anhöriggruppen, med begravningsentreprenör eller tillsammans 
med cermoniförrättaren. Allt annat arbete som sker på kyrkogården (gravskötsel etc.) stoppas vid 
gravsättning. 
Urngraven återfylls snarast av kyrkvaktmästaren. 
Vid begravning i minneslund, mottar församlingen stoftet antingen via begravningsentreprenör eller via 
Postens säkerhetstransport. Kyrkvaktmästaren gör innan gravsättningen en sista identitetskontroll. 
Gravsättningen sker vid en tidpunkt då inga besökare finns på kyrkogården. Anhöriga meddelas 
skriftligen om att gravsättning skett i minneslunden. 
 
Gravanordningar 
Anhöriga ansvarar själva för eventuella gravanordningar på gravplatsen. För nyuppsättning av 
gravsten krävs huvudmannens tillstånd. Begäran om tillstånd lämnas in på pastorsexpeditionen. 
Utformning av gravanordning och placering av den ska ta hänsyn till huvudmannens 
gravplatsföreskrifter. 
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