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i ser oss i spegeln mer eller mindre varje dag.
Speglar hemma och i kapprum använder vi
för att se oss själva, ofta i hopp om att kunna
förbättra vårt utseende. Andra speglar använder vi
för vår säkerhet, till exempel backspeglarna i bilen,
eller för att styra och rikta ljus.
Årsrapporten kan också liknas vid en spegel som
visar vad som hände föregående år. Vad ser vi i den,
är det en backspegel eller en spegel för hemmabruk?
Svaret är att den ger oss en bild av verksamhetens
kvalitet samtidigt som den ger perspektiv som kan
leda till utveckling.
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Spegelbilden av kyrkogården blir en rik bild som
rymmer vårt synsätt på döden, det gemensamma
livet, vår historia och andra behov, som exempelvis
tillgången till gröna ytor i staden.
Kvalitet
Den här rapporten speglar ett pandemiår som ställt
höga krav på oss i begravningsfrågorna. Frågor om
kapacitet för förvaring, gravsättning, kremering och
tillgången till gravplatser har ställts på sin spets.
Med tillfredsställelse och tacksamhet ser vi hur
begravningssamfälligheten klarat utmaningarna och
även lyckats utveckla verksamheten till följd av dem.
Tittar du djupare i spegeln ser du god skötsel och
miljö, nytt fokus på fastigheterna, behov av arkeologiska utgrävningar, krematorieugnarnas drift, samtal
och beslut om gravskötsel. Ett handfast och insiktsfullt arbete utifrån öppenhet och gott bemötande.

Perspektiv
Kyrkogårdarna speglar samhället på ett väldigt
personligt sätt. Hit kommer vi för att ta avsked. Tider
av förlust och sorg speglar vilka traditioner vi bärs av
och vilka nya vi vill forma. Vi får perspektiv på hur
vi ser på livet och döden, det vill säga delar av hur vår
tro ser ut. Någon sa: ”som vi ser på döden lever vi våra
liv”.
Uppdraget begravningssamfälligheten har är att ge
dig utrymme och plats för den du är i tider av förlust
och sorg. I mötet med varandra blir vi även påminda
om att sorgen är en gemensam erfarenhet och den
uttrycks i de ordningar och ceremonier vi väljer.
Ordningar som oftast berikar, men som vi ibland tar
för så självklara att vi blir provocerade när våra medmänniskor väljer andra typer av ceremonier.
Vi ser hur seder och traditioner förändras över tid
och utmanar när vi förs samman.

Tack
Som nytillträdd ordförande, efter tidigare kyrkoherden i Torslanda Mats-Ola Nylén, vill jag uttrycka
tacksamhet och glädje över de fina kyrkogårdar,
kapell och fastigheter vi har i hela Göteborg.
Med tacksamhet för kompetent ledning och
förvaltning och för att få vara en del i ett kompetent
styrelsearbete jobbar vi vidare.
Göteborg våren 2021
Eric Muhl, kyrkoherde
Ordförande i begravningsstyrelsen

Eric Muhl, här på
Östra kyrkogården
vid Redbergsplatsen
i Göteborg, är nytill
trädd ordförande i
begravningsstyrelsen.
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Det hände 2020
Överst till vänster: Amanda Unenge arbetar med Björlandas
nya kistgravfält. Amanda är en av våra många säsongsarbetare.
Nere till vänster: Vid vårens miljöfrukost berättade miljö- och
fastighetsingenjör Hanna Hermansson om vårt miljöarbete.
En utbildning som blev av var en motorsågsutbildning i arbete
med lift på Lundby nya kyrkogård.
Många möten hölls digitalt och på distans under året.
Robert Olsén och Anders Sponholtz förstärker anläggninglaget.
Överst denna sidan: På Brännö kyrkogård grävde vi ned
belysningspollare som laddas av solen och är närvarostyrda.
Till höger: Charlotta Mellqvist är nöjd med Lundbys nya elbil.
Övergång till eldrivna fordon är en del i vårt miljöarbete.
Det slits många par handskar i skötseln av kyrkogårdarna.
I advent deltog vi i en annorlunda julkalender anordnad av
Trädgårdsföreningen. Bidragen bestod av kransar. Vår krans
gick i guld och rött för att harmoniera med vår logotyp.

Pandemin ställde höga krav på
begravningsverksamheten 2020. Fler
avlidna innebar fler kremationer, begravningsceremonier och gravsättningar.
Begravningsverksamheten klassas som
samhällsviktig och för att säkra tillgången
till personal på nyckelpositioner frågade vi pensionerade grävare och annan
personal som nyligen slutat om de kunde
återgå i tjänst vid behov. Vi utbildade
också flera av våra kyrkogårdsarbetare
så att de kunde täcka upp för kapellvaktmästarna vid sjukdom.
Redan i mars frågade vi Göteborgs
Stad om vi kunde få hyra Isdala ishall om
vi skulle behöva extra kyl- och fryskapa-

citet för kistförvaring. Vi fick klartecken
men har hittills inte behövt nyttja den
möjligheten.
Under våren märkte vi också att många
anhöriga valde att skjuta upp begravningar på obestämd tid på grund av
smittorisken. Begravningssamfälligheten
vädjade då tillsammans med Göteborgs
kyrkoherdar om att begravningar skulle
genomföras så snart som möjligt. Både
för att anhöriga skulle få ett avslut och
för att förvaringstiderna för kistor inte
skulle bli orimligt långa.
Vi erbjöd även möjligheter att hålla
begravningsceremonier utomhus för dem
som ville.
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Precis som i andra branscher uppmanade vi de medarbetare som hade möjlighet att jobba hemifrån. Det gjorde bland
andra administratörer inom gravskötsel
och begravningsexpedition samt kansliets
personal. Vi höll möten digitalt och sköt
upp planerade utbildningar. Våra expeditioner stängde för besök och i stället
uppmanade vi alla som ville nå oss att
ringa eller skicka e-post.
Allhelgona, den viktigaste högtiden
inom vår verksamhet, blev också annor
lunda på grund av pandemin. Aktiviteterna på kyrkogårdarna var färre. Många
kom ändå för att tända ljus för sina anhöriga. På vårt initiativ utvecklade också

Svenska kyrkan den möjlighet som redan
fanns att tända digitala ljus så att man
kunde koppla sitt ljus till en viss plats. En
digital karta lystes upp av alla ljus som
tändes.
En av samfällighetens viktigaste uppgifter är att se till att alla göteborgare
har någonstans att begravas. Inom en
20-årsperiod kommer vi att behöva cirka
45 hektar mark, varav 15 hektar beredskapsmark. Under 2020 intensifierade
vi samarbetet med Göteborgs Stad och
bildade en arbetsgrupp tillsammans med
representanter för stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Målet är att
projektera en ny storkyrkogård.

Flera olika projekt för att skapa nya
viloplatser för göteborgarna pågick eller
slutfördes 2020. Här är några:
• Björlanda kyrkogårds nya kistgravfält
med 800 platser togs i bruk.
• Vi projekterade för ny minneslund/askgravlund på Torslanda kyrkogård.
• Minneslunden på Vrångö togs i bruk.
• Arkeologer från stadsmuseet utförde
en slutundersökning norr om Tuve
kyrka, där kyrkogården ska utvidgas.
Organisationen förändrades på olika
sätt under 2020. Begravningssamfälligheten fick en tredje avdelning, krematorieavdelningen, för att förstärka och
samordna den tekniska kompetensen.
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I slutet av året kompletterades den med
en fastighetsgrupp och heter numera
fastighets- och krematorieavdelningen.
Fastighetsgruppen ska bland annat
inventera och se över hur vi ska utveckla
vårt fastighetsinnehav, ansvara för tekniska installationer som ventilation och
larm samt samordna och skapa helhetssyn kring brandskydd och säkerhet.
Genom fastighetsgruppens arbete får vi
bättre kontroll på vårt juridiska ansvar
som fastighetsägare.
Under året tog vi också formellt över
driften av de fyra ugnarna i nya krematoriet från leverantören. Ugnarna drivs
med RME-bränsle (rapsmetylester som

Överst och till vänster: På flera platser på våra kyrkogårdar
lämnar vi ytor med så kallat höggräs för att gynna den
biologiska mångfalden. Vi upplåter också plats för bikupor och
välkomnar bin, steklar och andra till våra insektshotell.
Längst till vänster: Tony Mod och Lennart Holländare bildar
fastighetsgruppen. Roger Johansson är chef för Fastighetsoch krematorieavdelningen som tillkom under året.
Överst till höger: Mari Wickerts, Göteborgs stadsmuseum,
berättar om fynd vid utgrävningar i Tuve, där kyrkogården ska
utvidgas. Här visar hon var ett långhus från järnåldern stod.
Sture Erlandsson jobbar med att förbättra en mur på Backa
gamla kyrkogård.
Till höger: Många ville tända ljus – både digitala och fysiska
på kyrkogårdarna – under årets allhelgonahögtid.

tillverkas av vegetabiliska oljor). RMEbränsle användes vid cirka två tredjedelar
av kremationerna som utfördes under
året. Målet är att begravningssamfälligheten ska vara fossilfri 2030.
Under 2020 inledde vi ett projekt kring
ombyggnad av gamla krematoriet som
innebär att de fyra gamla oljedrivna ugnarna ersätts av två nya RME-drivna.
Även begravningsavdelningen förändrades under 2020. Centralförrådet på
Kviberg och våra tre verkstäder på Östra,
Kvibergs och Västra kyrkogården knöts
till gräveriet och tillsammans bildar de
enheten gräveri, verkstad och förråd under begravningsavdelningen. Allt i syfte

att samordna verksamheten bättre.
Avdelningen förstärktes även med en
landskapsarkitekt och en landskapsingenjör som ska arbeta med projektering av
framtida begravningsmark samt projektera nya anläggningar som askgravlundar,
minneslundar och askgravplatser.
Förutom ordinare skötsel av gravar
och allmän mark på kyrkogårdarna jobbade skötselavdelningen med flera projekt
under året. Det största pågår på Västra
kyrkogården. Där finns en stor kombinerad avloppsledning för spill- och dagvatten. Projektet innebär att vi separerar
vattnet till två olika system, ett dagvattensystem och ett spillvattensystem.
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Några andra projekt som skötselavdelningen jobbade med under 2020:
• Renovering av stigportar på Angereds
och Lundby gamla kyrkogårdar.
• Servicestationer på Västra, Kviberg,
Fridhem, Säve och Östra renoverades
och tillgänglighetsanpassades.
• Askgravlunden på Gunnareds kyrkogård renoverades och vi gjorde ett
större arbete för att komma till rätta
med översvämningsproblem. Dammen
rensades på gamla växtdelar. Grus,
jord och stora stenar flyttades för att
flödet skulle lugna sig på vissa ställen
och bli snabbare på andra.
• Vi genomförde en omfattande renovering av en mur vid entrén på Västra.

• Vi förbättrade murar på Backa gamla,
Västra och Djurgårdskyrkogården.

den gemensamma gravanordningen, det
vill säga gravsten och gravram.

mellan människor som vill uttrycka sin
sorg på olika sätt.

Ett nytt gravskick tillkom i reglementet för begravningssamfälligheten under
2020. De tidigare fyra gravtyperna –
grav för kista, grav för urna, minneslund
och askgravlund – kompletterades med
en femte: askgravplats. Askgravplatsen är
en gravplats för askor/urnor. Där är det
möjligt för makar/partner/anhöriga att
vila tillsammans. Två askor kan sättas ned
i varje grav. Askgravplats upplåts med så
kallad begränsad gravrätt, som innebär
att gravrättsinnehavaren bestämmer
vem som får gravsättas i graven och
begravningssamfälligheten ansvarar för

Vi ägnar oss också åt omvärldsspaning
och framtidsfrågor inom begravningssamfälligheten. I november 2020 ordnade
Göteborgs universitet ett symposium
med temat Inför, under och efter döden.
Seder, traditioner och uttryck förändras allt snabbare – också på våra
begravningsplatser och kyrkogårdar. En
sak som forskarna har tittat på är hur
ceremonier förändras i ett mikroperspektiv. Det handlar om hur viktigt det är för
individen att få sätta sin personliga prägel
på den enskilda ceremonin. I vår verksamhet arbetar vi för att skapa förståelse

En fråga som ofta ställs är vad som är
okej och inte att göra på en kyrkogård.
Får man sola eller jogga där? När staden
förtätas blir kyrkogårdarna gröna oaser
och används som parker. Även 2020
debatterades frågan i medierna och företrädare för begravningssamfälligheten
intervjuades. Debatten utmanar oss i begravningssamfälligheten att planera våra
kyrkogårdar så att det blir naturligt att
upprätthålla respekten för begravningsplatsens syfte: att utgöra vilorum för de
döda och vara en plats där anhöriga kan
sörja och minnas i lugn och ro.
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Rödbo kyrkogård

begravnings36 platser

ceremoni7lokaler

Fridhems kapell

Bergums kyrkogård
St. Sigfrids och St. Olofs kapell
Begravningsexpedition

Gunnareds kyrkogård

Säve kyrkogård

Krematorium Krematoriexpedition

Östra kapellet
Kansli

Angereds gamla och nya kyrkogårdar
Fridhems muslimska begravningsplats
Fridhems kyrkogård

Björlanda kyrkogård
Tuve kyrkogård

Backa gamla kyrkogård
Kvibergs kyrkogård
Kvibergs muslimska begravningsplats

Backa nya kyrkogård

Torslanda kyrkogård
Tåns
kyrkogård Östra kyrkogården
Stampens
Örgryte nya kyrkogård
kyrkogård
Örgryte gamla kyrkogård

Lundby gamla kyrkogård
Lundby nya kyrkogård
Bräcke kyrkogård
Mariebergs kyrkogård
Nya Varvets kyrkogård

Brännö kyrkogård

Djurgårdskyrkogården

Västra kyrkogården

Västra Frölunda kyrkogård
Askims norra kyrkogård

Askims södra kyrkogård

Styrsö kyrkogård

I Göteborg finns 36 begravningsplatser med totalt cirka 118 000
gravar. Begravningsplatserna är av
varierande storlek och från skilda
tidsepoker. Några ligger för sig själva
utan anknytning till en kyrkobyggnad
och andra i anslutning till en kyrka.
Gravarna kan finnas på en
sammanhängande gräsyta, i ett
skogsområde eller i ett traditionellt
kvartersindelat område. Gravkvarteren har olika utformning och
karaktär.

Donsö kyrkogård
Vrångö gamla kyrkogård
Vrångö nya kyrkogård

Billdals muslimska begravningsplats
Billdals kyrkogård

8

GRAVSKICK
Det finns flera olika gravskick
att välja på i Göteborg. Kisteller urngravar upplåts med
gravrätt i 25 år. Gravrätten kan
förlängas i ytterligare 25 år.
För minneslundar och askgravlundar finns ingen gravrätt.
För askgravlund gäller att man
kan närvara vid gravsättning
samt att namnplakett får
sättas upp. För namnplaketten debiteras en kostnad och
Göteborgs begravningsamfällighet garanterar att namnplaketten finnas där under 25 år.

Gravskötselexpedition
St. Lukas och St. Markus kapell
KREMATORIET
Krematoriet på Kviberg är
regionalt och har byggts ut för
att betjäna ett större geografiskt område. Här genomförs
årligen runt 6 000 kremeringar,
varav knappt 60 procent från
Göteborg och drygt 40 procent
från övriga regionen. Under 2020
genomfördes 6 557 kremeringar.
Totalt finns här åtta ugnar och
miljötillståndet möjliggör 10 000
kremeringar per år. Normalt får
vi använda sex ugnar samtidigt,
men under pandemiåret 2020
fick vi dispens för att använda
alla åtta.

Ambjörnhagens
ceremonilokal

CEREMONILOKALER
Genom begravningsavgiften har man tillgång till våra
kapell/ceremonilokaler som är till för alla typer av
begravningsceremonier.
Kapellen är olika stora, från olika tidsepoker och finns på
våra större begravningsplatser.
På Fridhems kyrkogård finns Fridhems kapell, på Kvibergs
kyrkogård finns Sankt Sigrids och Sankt Olofs kapell, på
Östra kyrkogården finns Östra kapellet, på Västra kyrkogården finns Sankt Lukas och Sankt Markus kapell och på
Billdals kyrkogård finns Ambjörnshagens ceremonilokal.
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Några siffror
från vår verksamhet
43 795
gravar skötte vi om
– övriga tog grav
rättsinnehavarna
själva hand om

Antal avlidna folkbokförda i Göteborg
Antal kremationer utförda i Göteborg
- varav av avlidna folkbokförda i Göteborg
Andel kremerade av avlidna folkbokförda i Göteborg
Antal begravningsceremonier i våra kapell/ceremonilokaler
Antal deltagare i begravningsceremonierna
Antal deltagare i genomsnitt per begravningsceremoni

208 000
antalet penséer
vi planterade
under året

2020
4 556
6 557
3 740
82,1
1 738
36 298
20,9

2019
4 096
5 747
3 291
80,3
1 415
43 457
30,7

2018
4 262
5 935
3 450
80,9
1 604
46 448
29,0

17 400

118 000

antalet granrisdekorationer
som vi lade på
gravarna

totala antalet
gravar på våra
kyrkogårdar

1 439
200
hektar - mängden
begravningsmark
med gravar som
vi sköter minst en
gång per år

antalet häckplantor vi
planterade

Gravsättningar

Fler avlidna under pandemiåret

Under 2020 gravsatte vi
totalt 4 168 avlidna i
Befintliga gravar
1 704
Återupplåtna gravar
391
Nya gravar
387
Minneslund
1 124
Askgravlund
562

Pandemiåret 2020 avled fler folkbokförda göteborgare än de båda föregående åren. Historiskt
sett är antalet avlidna inte anmärkningsvärt högt.
Exempelvis var siffrorna högre åren 2003 till 2006.
Under 2019 var dessutom a ntalet avlidna ovanligt
lågt, både i riket och i Göteborg. Fler avlidna innebar fler begravningsceremonier 2020. Däremot
minskade antalet deltagare i ceremonierna, vilket
hänger samman med myndigheternas rekommendationer om begränsat antal deltagare i allmänna
sammankomster. En trend vi ser över tid är att
andelen kremationer ökar.

Summa
4 168
På grund av pandemin har
många som avled under 2020
ännu inte gravsatts.
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OM begravningssamfälligheten
Begravningssamfällighetens
organisation som den ser ut
efter 2020 års förändringar.

En del av Svenska kyrkan

Den som har begravningsansvaret i ett område
kallas för huvudman. I Sverige är det församlingar
inom Svenska kyrkan som har det ansvaret, utom i
Stockholm och Tranås där kommunen har uppdraget.
Huvudmannen är skyldig att ordna gravplatser till
alla som vid dödsfallet är folkbokförda inom det
egna förvaltningsområdet. Huvudmannen ansvarar
också för att det inom närområdet finns särskilda
gravplatser för dem som inte tillhör något kristet
trossamfund.

Organisation

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari
2018 i samband med att Göteborgs kyrkliga samfällighet ombildades till nio församlingar/pastorat och
en enhet med ansvar för den samlade begravningsverksamheten i Göteborg.
Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom
Svenska kyrkans församlingar och pastorat i Göteborg. Begravningsdelegerade är organisationens
högsta beslutande organ och ledamöterna utses av
och bland kyrkofullmäktiges ledamöter i de nio församlingarna/pastoraten i Göteborg. Begravningsdelegerade beslutar om övergripande mål och riktlinjer
för verksamheten och utser begravningsstyrelsen.
Begravningsstyrelsen leds av en kyrkoherde som
har utsetts av och bland de nio kyrkoherdarna i
Göteborg.
Begravningssamfälligheten leds av förvaltningschefen som till sin hjälp har tre avdelningschefer och
sex enhetschefer.

Medarbetare

I begravningssamfälligheten arbetar cirka 175 personer och under sommarhalvåret ytterligare ungefär
120 säsongsanställda. Flertalet medarbetare arbetar
med skötsel och underhåll ute på kyrkogårdarna.
På krematoriet, bland grävarna, i verkstäder, i de sju
kapellen, på våra expeditioner och kontor finns cirka
50 medarbetare i olika yrkeskategorier – krematorie
tekniker, gravgrävare, administratörer, kapellvaktmästare, lokalvårdare, planeringsingenjörer med
flera. Drygt 40 procent av medarbetarna är kvinnor
och knappt 60 procent är män.
Begravningssamfälligheten strävar efter en hållbar
och hälsosam arbetsmiljö. Vi är övertygade om att vi
som organisation då gör det bästa arbetet för göteborgarna.

Uppdrag

Göteborgs begravningssamfällighet ansvarar för
begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar de allmänna kyrkogårdarna
i Göteborg. Dessutom erbjuder samfälligheten sig
att utföra gravskötsel för enskilda. Ansvarsområdet
överensstämmer med Göteborgs kommungräns.
Göteborgs begravningssamfällighet omfattar 36
aktiva kyrkogårdar och fyra där gravsättning inte
längre sker. Totalt finns drygt 118 000 gravar, ett
regionalt krematorium med åtta ugnar, sju begravningskapell/ceremonilokaler, tio minneslundar och
nio askgravlundar.
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Begravningsavdelningen
… hanterar alla ärenden i sam
band med begravningar, såsom
visning och bokning av kapell,
gravrätt, gravbok, visning av
gravar, gravgrävning, gravsätt
ning av kistor, urnor och askor,
samt godkännande av gravvårds
ritningar. Avdelningen har även
ansvar för utvidgning och nyan
läggning av begravningsplatser.

Fastighets- och krematorieavdelningen
… svarar för kremeringar.
Göteborgs krematorium ligger
på Kvibergs kyrkogård. Här
utförs även kremeringar på
uppdrag av andra begravnings
huvudmän i Västsverige.
Avdelningen ansvarar också för
förvaltningen av begravnings
samfällighetens byggnader och
tekniska installationer.
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Skötselavdelningen
… sköter och underhåller samt
liga kyrkogårdar i Göteborg.
Förutom alla gemensamma
ytor på kyrkogårdarna svarar
avdelningen också för vård
av kulturgravar, stensäkerhet
samt enskilda gravar som har
skötselavtal.

Begravningsavgiften

INGÅR i begravningsavgiften

Kostnaderna för begravningsverksamheten täcks
av begravningsavgiften. Den betalas av alla som är
folkbokförda i Sverige och som betalar kommunal
inkomstskatt. Begravningsavgiften bekostar bland
annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal
för begravningsceremoni utan religiösa symboler för
alla som är folkbokförda i Sverige. Avgiften är enhetlig i hela landet (undantaget Stockholm och Tranås)
och den fastställs och fördelas av Kammarkollegiet
inför varje nytt kalenderår.

• Lokal för förvaring (bisättning) och visning av den
avlidna
• Transporter inom Göteborg efter bisättning
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
• Kremering
• Gravöppning, gravsättning och återställning av grav
plats
• Gravrätt i 25 år för kist- eller urngrav

Begravningssamfällighetens
ekonomi 2020
Den kompletta och formella årsredovisningen för 2020 med tillstyrkt revisionsberättelse finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/gbs. I denna trycksak finns den ekonomiska grundinformationen i sammanfattad form.

Så finansieras verksamheten
INGÅR INTE i begravningsavgiften
•
•
•
•
•
•
•

Kista eller urna
Svepning eller tvagning
Transporter till bisättningslokal på annan ort än Göteborg
Dödsannons, blommor, lokal för minnesstund
Begravningsceremoni inklusive förrättare
Processionsbärning av kista till graven
Gravanordning på gravplatsen (gravsten, gravram med
mera)
• Gravskötsel
• Bouppteckningskostnader
• Kostnader för begravningsbyråtjänster

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser begravningsombud. Deras uppgift är dels att granska begravningsverksamheten,
dels att se till att personer som inte tillhör Svenska
kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Ombuden
deltar vid begravningsstyrelsens sammanträden.

Regelverk och styrning

Utöver lagar och förordningar följer begravningssamfälligheten inomkyrkliga regelverk som kyrkoordningen (KO) och Svenska kyrkans bestämmelser
(SvKB) där de är tillämpliga. Samfälligheten är medlem
i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
och tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal.
Begravningsdelegerade har fastställt styrande
dokument som vägledande för styrelsens och förvaltningens arbete. Vision, övergripande mål och
budget implementeras successivt i verksamheten, där
miljömålen ställs alltmer i fokus.

Under 2020 köpte vi också in tre eldrivna mindre
redskapsbärare samt elva robotgräsklippare som vi
ska pröva på lämpliga områden.
Målet är att verksamheten ska bedrivas fossilfritt
2030.

Rum för mångfald

Begravningssamfälligheten är till för alla, oavsett
vilken tro eller livsåskådning man har. För oss är det
viktigt att var och en känner sig välkommen och att
allas behov av ett sista vilorum tillgodoses. Vi vill bidra till dialog och förståelse människor emellan även
när sorg och död är närvarande.

Hållbarhetsarbete

Begravningssamfälligheten använder miljöledningssystemet Svensk miljöbas. Systemet innebär
att vi kontinuerligt förbättrar vårt miljöarbete. Vår
huvudsakliga påverkan på klimatet kommer från
transporter och arbetsfordon, samt användningen av
olja i det gamla krematoriet. Krematorieverksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och vi har
tillstånd att utföra 10 000 kremationer per år. Under
2020 utförde vi 6 559 kremationer och vid cirka två
tredjedelar av dem använde vi RME som är ett förnybart bränsle gjort på rapsolja.
Begravningssamfälligheten strävar efter att återanvända så mycket organiskt avfall från verksamheten som möjligt. På Fridhems, Västra och Kvibergs
kyrkogårdar finns större kompostanläggningar som
är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.
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Serviceverksamheten har ett avkastningskrav på tre
procent årligen. Efter 2020 uppgår det totala egna
kapitalet till 4 119 tkr.

Begravningssamfälligheten omfattar
• den lagbundna begravningsverksamheten,
• serviceverksamhet som utgörs av gravskötsel
som privatpersoner betalar för, samt
• näringsverksamhet som omfattar uthyrning av
fastigheter/mark till företag och privatpersoner.

Kommentarer till årets resultat

Under 2020 har begravningsverksamheten jämfört
med den budget som fastställts av begravningsdelegerade uppvisat en avvikelse med + 757 tkr.
Avvikelsen kan till stor del förklaras med tillfälliga
intäkter i form av statsbidrag för sjuklönekostnader i samband med pandemin. Vi har också fått
statsbidrag för åren 2018-2020 med anledning av
att vi använder RME-olja, ett vegetabiliskt bränsle,
i krematoriet. Därutöver har personalkostnaderna
varit lägre än budgeterat. På grund av statsbidrag
och lägre personalkostnader har vi kunnat göra fler
insatser än vi från början tänkt i form av framföra llt
underhåll av mark, byggnader och maskiner.
Det årsresultat som syns i resultaträkningen på
nästa sida, + 1 134 tkr, avser närings- och serviceverksamhet. Resultatet avviker med +502 tkr jämfört
med det budgeterade resultatet +632 tkr. Avvikelsen
förklaras främst med det tillfälliga statsbidraget för
sjuklönekostnader.
Eget kapital inom närings- och serviceverksamheten uppgår efter årets resultat till 4 119 tkr.
Investeringsutgifterna har under året uppgått till
17,8 mkr (miljoner kronor) och det budgeterade anslaget var 15,9 mkr. Det enskilt största investeringsprojektet har bestått av förnyelse av maskiner, 7,7 mkr.
Övriga projekt avser beredning av gravplatser och
minneslundar samt fastighetsåtgärder.

Begravningsverksamheten finansieras till största delen av den begravningsavgift som betalas av alla som
är folkbokförda i Sverige. Avgiften är enhetlig i hela
landet och den fastställs och fördelas av Kammarkollegiet inför varje nytt kalenderår. 2020 uppgick den
till 25,0 öre per intjänade 100 kronor.
Samfällighetens ekonomiska trygghet garanteras
genom att vi finansieras av den obligatoriska begravningsavgiften. Meningen är att verksamheten varken
ska ge över- eller underskott. Om det ändå uppstår
så regleras detta av Kammarkollegiet genom en
justering av begravningsavgiften två år i efterhand.
Det innebär samtidigt att det inte uppstår något eget
kapital för begravningsverksamheten och soliditeten
blir därmed jämförelsevis låg. Under 2020 uppgick
den till 0,8 procent.

Årets resultat och ställning

Årets resultat för närings- och serviceverksamheten
är ett överskott med 1 134 tkr (tusen kronor).
Resultatet för begravningsverksamheten är
+ 1 908 tkr och har enligt Svenska Kyrkans redovisningsregler bokförts som en skuld i bokslutet. Skulden kommer att regleras i samband med att begravningsavgiftens storlek för år 2022 beräknas.
I årets resultat ingår för mycket utbetalad begravningsavgift 2020 med 1 151 tkr. Om man räknar bort
den summan är begravningsverksamhetens resultat
+ 757 tkr jämfört med budget.
Den begravningsavgift som redovisas som intäkt i
resultaträkningen motsvarar det belopp som erfordras för att bedriva årets begravningsverksamhet.
Årsresultatet blir med andra ord redovisningsmässigt
alltid noll.
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Resultaträkning

Flerårsöversikt

				
2020

2019

2018		
Allmänna förutsättningar
Medelantalet anställda (heltidstjänster)

Verksamhetens intäkter (tkr)
Begravningsavgift				
Övriga verksamhetsintäkter			
Summa verksamhetens intäkter			

176 244
37 577
213 821

174 850
41 642
216 492

167 418
42 362
209 779

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader				
Övriga verksamhetskostnader			
Summa verksamhetens kostnader		

-110 364
-100 107
-210 471

-110 657
-102 995
-213 652

-107 384
-101 504
-208 887

Verksamhetens resultat			

3 349

2 840

892

Finansnetto				
Resultat efter finansiella poster		
Skatt på näringsverksamhet			

-2 219
1 131
4

- 2 087
752
-22

-818
74
-21

Årets resultat				

1 134

730

53

Balansräkning
				
2020-12-31
TILLGÅNGAR (tkr)
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar			
448 483
Finansiella anläggningstillgångar			
28 210
Summa anläggningstillgångar			
476 693
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar				
6 544
Kassa och bank				
24 283
Summa omsättningstillgångar			
30 827
SUMMA TILLGÅNGAR			

507 520

2019-12-31

2018-12-31

452 999
28 211
481 210

444 079
28 403
472 482

12 487
19 756
32 243

14 146
26 069
40 215

513 453

512 697

2020
218

2019
215

2018
215

Resultat (tkr, tusen kronor)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

213 821
3 349
-2 219
1 134

216 492
2 840
-2 087
730

209 779
892
-818
53

Begravningsverksamhetens nettokostnader
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (i procent)
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (i procent)

176 243
51,6
10,3

174 850
51,1
9,5

167 418
50,9
8,0

4 119
0,8
55,5

2 985
0,6
72,9

2 255
0,4
83,1

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Soliditet (procent)
Likviditet (procent)

Definitioner

Revision

Begravningsverksamhetens nettokostnader

Revisionen har utförts av förtroendevalda revisorer
och auktoriserad revisor och är överlämnad utan
anmärkningar.
Revisorer: Ulf Ulkner, auktoriserad revisor, samt
Jan-Erik Lindström, Christina Stendahl och Stefan
Caplan.

Begravningsverksamhetens totala kostnader minus
övriga intäkter och ränteintäkter.
Personalkostnader/verksamhetsintäkter

Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med verksamhetens intäkter.
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter

Uppgiften beräknas som av- och nedskrivningar av
anläggningstillgångar dividerat med verksamhetens
intäkter.
Soliditet

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital				
Långfristiga skulder				
Kortfristiga skulder				

4 119
447 901
55 500

2 985
466 244
44 224

2 255
462 017
48 425

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

507 520

513 453

512 697

Uppgiften beräknas som utgående eget kapital
dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i
balansräkningen).
Likviditet
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Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.
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Begravningsstyrelsen

Eric Muhl
ordförande

Ann-Marie Ericson
vice ordförande

Sten Janson
andre vice ordförande

Magnus Nilsson

Per Ove Persson

Mauritz Palm

Hans Benjaminsson

Kjerstin Fogelklou

Tomas Rosenlundh

Eva-May Melander

Begravningsombud
Marianne Lindblom
Evert Eggelind 		
Ulla Y Gustafsson
Begravningsombuden är förordnade av Länsstyrelsen från 1 januari 2019 till 31 december 2022.
Samtliga var begravningsombud även föregående period. Huvuduppgiften för ett begravningsombud
är att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
På begravningssamfällighetens webbsida svenskakyrkan.se/gbs/begravningsombud hittar du
kontaktuppgifter till ombuden.

Två namn blev ett
Tidigare har vi använt de båda namnen Göteborgs begravningssamfällighet och Göteborgs kyrkogårds
förvaltning vilket har skapat förvirring. Det har varit otydligt att det rör sig om samma organisation.
Den 4 november 2020 beslöt därför begravningsstyrelsen att vi i fortsättningen ska använda det formella
namnet Göteborgs begravningssamfällighet i både intern och extern kommunikation.
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031-731 80 80
www.svenskakyrkan.se/gbs
Organisationsnummer: 252004-9020

