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l Årets resultat uppgick till -4,9 Mkr (4,6) Mkr. Det balanserade 
resultatet uppgick till 6,1 Mkr (12,9)Mkr.

l Från och med budget för verksamhetsåret 2017 gäller gemen-
sam begravningsavgift där Svenska kyrkan är huvudman. De 
personer, som är folkbokförda i Stockholm och Tranås där 
respektive kommun är huvudman är undantagna.

l Den gemensamma clearingen togs bort 1 januari 2017. Undan-
tagna är de enskilda begravnings-platserna samt de försam-
lingar som inte är huvudman för begravningsverksamheten. 
Folkbokföringshuvudmannen ersätter de undantagna inne-
havarna enligt en femårig taxa från kammarkollegiet. 

l Huvudmannen ska lämna en redogörelse för sina nettokost-
nader till Kammarkollegiet i stället för som tidigare uppge en 
individuell begravningsavgiftssats. 

l Den gemensamma enhetliga begravningsavgiften för 2018 blir 
24,2 öre (24,6 öre) per hundralapp. 

l Avtal slöts med Stockholm stads kyrkogårdsförvaltning avse-
ende kremeringar. 

l Kommunen växer och antalet bosatta ökar hela tiden. Grav-
platsbristen är mycket stor. Lilla Dalens kyrkogård är snart 
fullbelagd då det gäller kistgravar. I dag tvingas Botkyrka 
församling neka de som inte är folkbokförda att beredas kist-
gravplats inom vårt förvaltningsområde. 

l För att möta de framtida behoven planeras sen lång tid till-
baka för en utvidgning av kyrkogården vid Botkyrka kyrka. 

l Detaljplaneprocessen för den stora kyrkogårdsutvidgningen 
västerut har gått in i en ny fas eftersom Botkyrka kommun ac-
cepterat en egen detaljplan för Botkyrka kyrkogård. Läs mer 
under Botkyrka kyrkogård.

l ”Södra kyrkogårdsutvidgning” söder om Botkyrka kyrka 
startades hösten 2017. Nya parkeringsplatser med perenna 
planteringar är klara. Markarbeten beräknas vara klart våren 
2018. Hösten 2018 beräknas de nya askgravplatserna tas i 
bruk. I framtiden kommer även en minneslund tas i bruk inom 
området. 

l För Lilla Dalen pågår projektering för att göra om urnkvarteret 
P till kistgravar. Därefter kommer begravningsplatsen vara 
fullbelagd avseende nya kistgravplatser. 

l Minneslunden vid Tullinge parkkyrkogård är nu renoverad och 
återigen tagen i bruk.

l Inom en tioårsperiod kommer frågan om en ny begravnings-
plats i Tullinge aktualiseras. Församlingen har idag ingen mark 
att tillgå.

l Begravningsadministrationen har förstärkts genom Aveny 
Bisätt ningsjournal. Ett elektroniskt program att hålla fullstän-
digt kontroll på var kistor och urnor befinner sig. 

l Informationsskyltar har satts upp vid askgravlunden, minnes-
lundar och askgravplatser. Detta för att förtydliga för besö-
karna vad som gäller beträffande varje gravskick. Beträffande 
gravrätt, gravsättning, utsmyckning osv.

Viktiga händelser
under 
verksamhets året
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Verksamheten 2017
(2016 års siffror inom parentes)

Kyrkogårdsutskottet avger härmed 
verksamhetsberättelse med ekonomiskt 
utfall för år 2017. Året har särskilt präg-
lats av fortsatta åtgärder för en framtida 
utvidgning av Botkyrka kyrkogård och 
för renoveringen av minneslunden på 
Tullinge kyrkogård. Investeringar i nya 
maskiner innebär effektiviseringar och 
bättre arbetsmiljö. 
 Begravningsverksamheten regleras 
i begravningslagen (1990:1144) och 
begravningsförordningen (1990:1147). 
Bestämmelser som rör begravningsverk-
samheten finns även i lagen (1988:950) 
om kulturminnen m.m. samt i plan- och 
bygglagen (2010:900).
 Begravningsverksamheten är en sam-
hällsuppgift som i sin helhet skall vara 
offentligfinansierad genom en begrav-
ningsavgift. Med begravningsverksam-
het menas de uppgifter som samman-
hänger med förvaltningen av en allmän 
begravningsplats. Begreppet står som 
en sammanfattande benämning på de 
uppgifter som samhället skall svara för i 
samband med en begravning. I begrav-
ningsverksamheten ingår då att anordna 
och hålla tillräckligt antal gravplatser 
för förvaltningsområdets invånare, att 
ta emot stoft för förvaring och visning, 
ställa ceremonilokal utan påtagliga reli-
giösa symboler till förfogande samt att 
sköta kremering och gravsättning.
 Huvudmannen – Svenska kyrkan 
– har inte rätt att ta ut några avgifter 
av dödsbon för de tjänster som ingår i 
begravningsverksamheten.
 Från och med budget för verksam-
hetsåret 2017 gäller gemensam be-
gravningsavgift där Svenska kyrkan är 

huvudman (617 st.). Det innebär att alla 
personer där Svenska kyrkan är huvud-
man för begravningsverksamheten ska 
betala samma begravningsavgiftssats. 
Avgiften gäller oavsett trostillhörig-
het. De personer, som är folkbokförda 
i Stockholm och Tranås där respektive 
kommun är huvudman för begravnings-
verksamheten är undantagna att betala 
denna gemensamma begravningsavgift.
 Denna förändring av begravnings-
avgiften innebär ingen förändring av 
begravningsverksamhetens verksamhet 
eller förvaltning. Den stora föränd-
ringen är av administrativ karaktär och 
innebär att huvudmannen ska lämna en 
redogörelse för sina nettokostnader till 
Kammarkollegiet i stället för som tidi-
gare uppge en individuell begravnings-
avgiftssats. Nettokostnadsunderlaget 
blir därmed huvudmannens äskande av 
begravningsavgift i kronor. Detta belopp 
utbetalas därefter av Skatteverket efter 
att avräkning gjorts av tidigare års över- 
och underskott. Utbetalning sker, som 
tidigare, med 1/12 per månad. 
 Utöver ordinarie verksamhet skall 
investeringar planeras in såsom för Bot-
kyrkas församlings del den planerade 
kyrkogårdsutvidgningen vid Botkyrka 
kyrkogård eller större underhållsåt-
gärder. Om dessa åtgärder inte hinner 
genomföras förs inte medel automatiskt 
över till kommande år utan huvudman-
nen blir återbetalningsskyldig för det 
överskott som uppstår. Nya medel måste 
äskas för de ej vidtagna åtgärderna i 
kommande års kostnadsunderlag.
 De huvudmän som har stora ackumu-
lerade överskott i begravningsverksam-
heten och församlingen därmed har en 
skuld till begravningsverksamheten har 

VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

  Utfall Budget Utfall Budget
  2017 2017 2016 2016

Begravningsavgifter  18 558 000 18 501 000 26 917 029 27 057 000
Clearingintäkter  58 401 0 338 570 535 000
Övriga intäkter  1 082 599 0 43 640 424 000
    
Summa intäkter  19 699 000 18 501 000 27 299 239 28 016 000
    
Verksamhetens kostnader  -22 138 251 -15 725 568 -19 262 541 -25 255 000
Clearingkostnader  -196 749 -620 000 -699 850 -620 000
Verksamhetens avskrivningar  -2 096 000 -2 155 000 -1 419 195 -1 655 000
    
Summa kostnader  -24 431 000 -18 500 568 -21 381 586 -27 530 000
    
Interna intäkter och kostnader  -1 986 650 500 000 -1 311 338 -486 000
    
Resultat  -4 856 469 0 4 606 315 0

möjlighet att reglera överskottet fram till 
2019. Under denna period får dock inte 
nya överskott byggas upp.
 Kommunen växer och antalet bosatta 
ökar hela tiden. Gravplatsbristen är 
mycket stor. Lilla Dalens kyrkogård är 
snart fullbelagd då det gäller kistgravar.
 För att möta de framtida behoven 
planerar vi för en utvidgning av kyrko-
gården vid Botkyrka kyrka. Arealen 
täcker behovet under den tid översikts-
planen sträcker sig från nuvarande 
85 000 till 140 000 personer. Läs mer 
under Botkyrka kyrkogård.
 Inom en tioårsperiod kommer frågan 
om en ny begravningsplats i Tullinge 
aktualiseras. Församlingen har idag 
ingen mark att tillgå.
 Då vi inte har eget krematorium har 
avtal tecknats med kyrkogårdsförvalt-
ningen i Huddinge att för vår räkning 
utföra kremations tjänster vid Sankt 
Botvids krematorium. 
 Den församling som har kostnader 
för grav och gravöppning och iordning-
ställande av grav efter gravöppning för 
en avliden från en annan församling 
har tidigare fakturera kostnaden till den 
avlidnes hemförsamling. Detta genom 
en obligatorisk, rikstäckande begrav-
ningsclearing.
 Regeringen tillsatte våren 2014 en 
utredning SOU 2015:26 för att se över 
regelverket för begravningsclearing, det 
vill säga kostnaderna vid gravsättning 
av avlidna som inte har varit folkbok-
förda där man begravts.
 Syftet med översynen var att förenkla 
systemet. Systemet med en gemensam 
taxa innebar att ersättningen för tjänster-
na utgjorde ett genomsnitt av de faktiska 
kostnaderna som förekom. Några huvud-
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män fick högre ersättning än vad deras 
egna kostnader uppgick till medan det 
omvända förhållandet gällde för andra. 
Till följd av den enhetliga begravnings-
avgiften föreslogs därför att clearingen 
skulle tas bort. Undantagna föreslogs de 
enskilda begravningsplatserna samt de 
församlingar som har begravningsplatser 
men som inte är huvudmän för begrav-
ningsverksamheten. Förslaget drevs 
igen om vilket innebär att begravnings 
clearingen är borttagen. Undantagna är 
de enskilda begravningsplatserna samt de 
församlingar som inte är huvudman för 
begravningsverksamheten. För närvaran-
de är taxan för bestämd gravplats 29 775 kr 
samt utan bestämd gravplats 1 191 kr.
 Begravningsavgiften för år 2017 var 
24,6 (19) öre per skattekrona. 
 Årets resultat uppgick till -4 856 469 kr 
(4 606 315 kr). Balanserat resultat är  
6 072 348 kr (12 928 847 kr).

KYRKOGÅRDSUTSKOTTET

Kyrkogårdsutskottet är ett frivilligt 
utskott som utses av kyrkorådet. För 
mandatperioden 2014–2017 har antalet 
ledamöter utökats från fem till sju och 
antalet ersättare från tre till fyra. Or-
saken är att alla nomineringsgrupper i 
kyrkofullmäktige ska vara represente-
rade i utskottet. 
 I kyrkogårdsutskottet deltog företräda-
re för sex nomineringsgrupper. Dessa är 

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s), 
Borgerligt alternativ (ba), Fria liberaler i 
Svenska kyrkan (FiSK), Kristdemokra-
ter i Svenska kyrkan (kr), Partipolitiskt 
obundna i Svenska kyrkan (po), Tullinge-
partiet i Botkyrka församling (tbf).
 Kyrkogårdsutskottet har ansvaret för 
de åtgärder som har direkt samband med 
förvaltningen av allmänna begravnings-
platser och fullgör uppgifterna enligt 
begravningslagen och begravningsför-
ordningen. I uppdraget ingår att fullgöra 
myndighetsuppgifter samt att ge råd 
och stöd i frågor rörande begravnings-
väsendet. De beslut som fattas med stöd 
av begravningslagen i enskilda ärenden 
kan överklagas till länsstyrelse, länsrätt, 
kammarrätt och regeringsrätt.

Ledamöter
Lars Hofgren (ba), ordförande
Carola Norén (s), vice ordförande
Anita Löfveberg (ba)
Gudrun Carlsson (s)
Ann-Mari Lindmark (s)
Elisabet Philip (po) 
Suzanne Elfsö (fisk)

Ersättare
Taina Virta (s)
Isa Aybar (ba)
Jan Wingren (kr)
Carl Widercrantz (tbf)

 Under året har kyrkogårdsutskottet 
hållit 4 (4) ordinarie sammanträden. 

Kyrkogårdsutskottets presidium har hål-
lit 2 (0) sammanträden. Länsstyrelsens 
ombud deltar i kyrkogårdsutskottets 
ordinarie sammanträden. 

Ekonomi och framtida planering
Det stora överskottet på 12,9 Mkr har 
minskat till 6,1 Mkr. Årets negativa 
resultat beror bl.a. på att kostnaderna för 
projekteringen av ”Södra utvidgningen av 
Botkyrka kyrkogård” har resultatbokförts. 
Den andra stora posten är att kostnaderna 
för den gemensamma administrationen 
har ökat.
 Riksdagen beslutade om en ny Be-
gravningsavgift från 2017 för alla som 
är folkbordförda i områden där Svenska 
kyrkan sköter begravningsverksamhe-
ten. Kammarkollegiet fastställdes av-
giftssatsen till 24,6 öre per skattekrona 
för år 2017. 
 Det är församlingens ansvar som 
huvudman för begravningsverksam-
heten att säkerställa ett välfungerande 
begravningsväsende i Botkyrka.
 Behovet av en kyrkogårdsutvidgning 
ska ses mot bakgrund av en ständigt ökan-
de kommunbefolkning. Kommunens 
förslag till översiktsplan tar höjd för en be-
folkningsökning från 85 000 till 140 000 
personer. Tre fjärdelar av befolkningen 
har en annan trosuppfattning än Svenska 
kyrkan. Befolkningen talar över 100 språk, 
vilket indikerar en mångfald behov och 
önskemål att ta hänsyn till i fråga om 
både begravnings- och gravkultur.
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gravstensrader och korrekt placering av 
gravstenen inom respektive grav.
 På Lilla Dalens begravningsplats 
finns ett mindre gravkvarter med 11 
gravplatser reserverade för bahaier. 
Under 2017 har här skett 1 gravsättning. 
Kvar finns därför endast 3 gravplatser. 
Samfundet har framfört sin oro för 
gravplatsbristen. 
 Även kistgravkvarteret som togs i 
bruk 2015, kvarter O, är snart fullbelag. 
Därför beslutades 2016 att gravplatser 
endast upplåts till församlingsbor. Det 
beslutades dessutom att gravkvarter 
P som ursprungligen är avsett som ett 
urngravkvarter skall ändras till kist-
gravskvarter. Urngravar är det ingen 
brist på inom Lilla Dalens begravnings-
plats. Projektering samt anläggning av 
gravkvarter P har försenats något men 
planeras färdigställd till sommaren 
2018. När de ca 130 gravplatserna på kv. 
P är upplåtna kommer kistgravplatserna 
på Lilla Dalens begravningsplats vara 
fullbelagda. 
 För muslimer finns ett särskilt 
begravningsområde på S:t Botvids 
begravningsplats i Huddinge kommun. 
Huddinge pastorat upplåter enligt avtal 
särskilda gravplatser till muslimska 
trosbekännare som är folkbokförda 
inom Botkyrka församlings förvalt-
ningsområde. Under året har 15 (19) 
muslimer, folkbokförda inom försam-
lingen, blivit begravda på S:t Botvids 
begravningsplats.

ORGANISATION

Inom församlingens organisation leds 
begravningsverksamheten av kyrkogårds-
chefen. Kyrkogårdsexpeditionen är 
inrymd i församlingsexpeditionen på 
Grödingevägen 4 i Tumba, där allt admi-
nistrativt arbete i församlingen utförs. 
 Antalet tillsvidareanställda har under 
året uppgått till 9 (8) personer. Ökningen 
beror bl.a. på det stora omfattande sten-
säkerhetsarbetet och utökad arbetsvolym. 
Av de tillsvidareanställda är i slutet av 
2017 4 (4) kvinnor. 
 4 (4) personer av de året-runt-anställda 
driftpersonalen ingick i gruppen för 
gravgrävning och uppgifter som kräver 
maskinvana och behörighet att köra 
grävmaskin. Två av dem är arbetande 
förmän vilka leder det dagliga arbetet på 
begravningsplatserna året runt. Arbets-
ledningen förstärktes under säsongen av 
gruppledare. 
 Under sommarhalvåret anställdes 
19(18) säsongsarbetare för kortare eller 
längre anställningsperioder under april-

Utbildning
Kyrkogårdsutskottet och personal har 
under 2017 deltagit i några konferenser.
SSIB (Stockholmsregionens Samarbets-
organ I Begravningsfrågor). Vårkon-
fe rensen samt årsmöte hölls i maj på 
Klockargården i Huddinge där vi för-
utom årsmöte bl.a. fick lyssna på infor-
mation från arbetsförmedlingen samt ett 
föredrag om växter och deras härdighet.
 Sveriges kyrkogårds- och krematorie-
förbunds årliga rikskonferens ägde rum 
i Örebro i slutet av maj månad. Årets 
tema var ”Tillgänglighet och bemötan-
de”. Kyrkogårdsutskottet deltog med 5 
förtroendevalda. Även begravningsom-
budet deltog. Under september månad 
deltog kyrkogårdsutskottets presidium i  
Nordisk kyrkogårdskongress i Köpen-
hamn På programmet var bl.a: ”Fremti-
dens kirkegård”, ”Brugeronsker-Drift- 
Etik” och ”Kirkegårde for de levende”, 
Studiebesök anordnades på Bispebjerg 
Kirkegård & krematorium och Gladsaxe 
kirkegård.
 SSIB:s Höstkonferens hölls i novem-
ber på St: Botvidsgården i Huddinge. 
I den nya ceremonibyggnaden fick vi 
bl.a. lyssna på alternativ som möjliggör 
miljövänligare grönyteskötsel samt om 
gravskick i förändring”

LÄNSSTYRELSENS OMBUD

Sedan år 2012 har landets länsstyrelser 
koncentrerat hanteringen av begrav-
nings ärendena till sju län bl.a. Stock-
holms län i syfte att åstadkomma en 
högre effektivitet och en mer rationell 
användning av ekonomiska och perso-
nella resurser.
 Länsstyrelsen har till och med 
utgången av år 2018 beslutit Margareta 
Wijkström som ombud att granska hur 
församlingen tar till vara de personers 
intressen som inte tillhör Svenska 
kyrkan.
 Sedan den 1 maj 2012 gäller att 
läns styrelsen förutom kommunen även 
ska ge andra trossamfund än Svenska 
kyrkan samt livsåskådningsorganisatio-
ner som är verksamma inom kommunen 
tillfälle att föreslå lämpliga personer.
 Lämplig för uppdraget som begrav-
ningsombud är den som har kunskap 
inom ekonomi och förståelse för olika 
religioner, livsåskådningar och begrav-
ningsseder.
 Ombudet förstärker den tillsyn som 
länsstyrelserna utövar. 
 Ombudet har tillgång till samtliga 
handlingar som avser begravningsverk-
samheten och har rätt att närvara, ställa 

frågor och göra påpekanden vid kyrko-
gårdsutskottets sammanträden och när 
frågor om begravningsverksamheten 
behandlas. 
 Ombudet skall verka för att försam-
lingen samråder med och informerar 
företrädare för dem som inte tillhör 
Svenska kyrkan. Ombudet är skyldigt 
att underrätta länsstyrelsen om det finns 
anledning att rikta anmärkning mot för-
samlingens sätt att sköta begravnings-
verksamheten. Ombudet yttrar sig över 
både budget och begravningsavgift.
 Länsstyrelsens ombud har rätt till 
skälig ersättning för sitt arbete och 
sina kostnader. Ersättningen betalas av 
församlingen och utgör en kostnad för 
begravningsverksamheten. Ombudets 
årsrapport till länsstyrelsen har inte inne -
hållit någon anmärkning mot kyrko gårds-
utskottets sätt att sköta verksamheten.
 Kammarkollegiet fastställer årligen 
för var och en av de 617 kyrkliga huvud-
männen avgiftssatsen för den begrav-
ningsavgift de får ta ut av dem som inte 
tillhör Svenska kyrkan. Ombudet har 
till kammarkollegiet tillstyrkt 2018 års 
begravningsavgift (kyrkofullmäktiges 
förslag till länsstyrelsen).

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER 
FÖR ICKE TILLHÖRIGA 
SVENSKA KYRKAN

Det är betydelsefullt att människor som 
inte är medlemmar i Svenska kyrkan 
får sina förväntningar på begravnings-
väsendet så långt möjligt tillgodosedda. 
 På Lilla Dalens begravningsplats 
finns en ceremonibyggnad som kan 
användas vid begravningar. Den rymmer 
70 sittande besökare. Denna förrättnings-
lokal är den mest använda i församlingen 
vid begravningar. Under året skedde 112 
(106) begravningsceremonier här, som 
jämförelse kan nämnas att Botkyrka 
kyrka hade 73 (79) begravningsguds-
tjänster och Tullinge kyrka 93 (77) st. 
 På Lilla Dalens begravningsplats 
anordnades år 2007 ett syrianskt grav-
kvarter. Sammanlagt finns plats för 106 
kistgravar med dubbelt kistdjup. Då 
gravkvarteret redan är fullbelagt har vi 
iordningställt ytterligare ett kistgrav-
kvarter för bl. a. syriskortodoxa med 110 
kistgravar. Det togs i bruk hösten 2015. 
Mot bakgrund av de skärpta bestämmel-
serna för säker grundläggning av grav-
stenar har vi här utlagda betongbalkar 
som fundament för gravstenarna. Dessa 
är förborrade för ståldubbar mellan balk 
och gravsten. Det garanterar även raka 
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JA TACK, här kommer min beställning!

Begravningsplats  _______________________________

Gravnummer*  _______________________________

Mitt namn  _______________________________

Adress  _______________________________

Postadress  _______________________________

Personnummer  _______________________________

Telefon dagtid  _______________________________

E-post  _______________________________

Datum  _______________________________

Underskrift  _______________________________

* Gravnumret finns antecknat i gravbrevet hos gravrättsinnehavaren.

Så här beställer du grav

skötsel och växter av oss

Prislistan med priser och övrig information behåller du, skicka 

endast in beställningssedeln till oss.

 Du som har en skötselfri askgravplats (Lilla Dalens begrav

ningsplats) har möjlighet att beställa buketter till bemärkelse

dagar, ljus/lykttändning och krans till Alla helgons dag.

OBS! Om du väljer att köpa ett 5-årigt skötselavtal 

lämnar  vi ca 10% rabatt.

Endast gravrättsinnehavaren får göra beställningen.

 Art.  
 Pris/  Summa

 nr  Gravskötsel Tid styck  kr

   
 

  Endast gräsklippning

1902 Urngrav 1-årsavtal  200 kr

1903 Urngrav 5-årsavtal  900 kr

   
10% rabatt!

1908 Kistgrav: enkel gravbredd 1-årsavtal  225 kr

1909 Kistgrav: enkel gravbredd 5-årsavtal  1.000 kr

   
10% rabatt!

1911 Kistgrav: dubbelgrav 1-årsavtal  250 kr

1912 Kistgrav: dubbelgrav 5-årsavtal  1.100 kr

   
10% rabatt!

  Gräsklippning och rabattskötsel  

1913 Urngrav 1-årsavtal  475 kr

1914 Urngrav 5-årsavtal  2.140 kr

   
10% rabatt!

1916 Kistgrav: enkel gravbredd 1-årsavtal  500 kr

1917 Kistgrav: enkel gravbredd 5-årsavtal  2.250 kr

   
10% rabatt!

1918 Kistgrav: dubbelgrav 1-årsavtal  550 kr

1919 Kistgrav: dubbelgrav 5-årsavtal  2.475 kr

   
10% rabatt!

  Skötsel av grav med häck eller ram  

1921 Kistgrav: enkel gravbredd 1-årsavtal  550 kr

1922 Kistgrav: enkel gravbredd  5-årsavtal  2.475 kr

   
10% rabatt!

1923 Kistgrav: dubbelgrav 1-årsavtal  600 kr

1924 Kistgrav: dubbelgrav  5-årsavtal  2.700 kr

   
10% rabatt!

1926 Kistgrav: större än dubbelgrav 1-årsavtal  700 kr

1927 Kistgrav: större än dubbelgrav 5-årsavtal  3.150 kr

   
10% rabatt!

 Art.  
 Pris/  Summa

 nr Övriga arbeten Tid styck  kr

  

5950 Anläggning av gravrabatt    250 kr  

5955 Byte planteringsjord i rabatt    250 kr  

5960 Omgrävning av rabatt samt gödsling  200 kr  

5965 Borttagning av rabatt, ersättning med gräs  200 kr  

5970 Rengöring av normalstor gravvård   200 kr  

 
5982 Borttagning av normalstor gravvård,

  permanent eller tillfälligt   300 kr  

5985 Gravvårdsarbeten t ex dubbning, riktning. 

  Begär prisuppgift!   

Beställningssedel 2017

Kyrkogårdsförvaltningen, Botkyrka församling, Box 240, 147 01 Tumba

Telefon 08-530 222 75 · E-post botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Fyll i summa för de artiklar du beställer!

Du behöver endast skicka in beställningssedeln till oss!

OBS! Betala inte nu – vi skickar faktura!

november. Könsfördelningen bland de 
säsongsanställda har varit 58% män och 
42% kvinnor eller 11 (11) män och 8 (7) 
kvinnor. 
 Under säsongen 2017 utförde persona-
len alla förekommande arbetsuppgifter 
med syfte till bättre samarbete, mindre 
sårbarhet inom personalgruppen samt 
mindre långvarigt monotona arbets-
uppgifter. 2017 var endast 1 person 
gruppledare på Botkyrka kyrkogård 

respektive  Lilla dalens begravningsplats. 
På Tullinge kyrkogård har två säsongs-
anställda utfört alla förekommande 
arbetsuppgifter.
 Då den arbetande förmannen på Bot-
kyrka kyrkogård sade upp sig övertog 
gruppledaren där vissa av hans arbets-
uppgifter. Den arbetande förmannen på 
Lilla Dalen övertog det övergripande 
operativa ansvaret. Detta är en lösning 
tillsvidare.

Skötselerbjudanden
Det årliga brevutskicket nådde som 
vanligt ca 5 000 gravrättsinnehavare i 
början av mars. Vi erbjuder bland annat 
växter till och skötsel av gravplatsen, 
gräsklippning, byte av planteringsjord, 
riktning av gravstenen m m. Beställ-
ningarna ligger till grund för hur många 
säsongsanställningar som behöver göras 
inom serviceverksamheten. Prislistan 
omarbetas varje år.

Prislista för år 2017

Kyrkogårdsförvaltningen, Botkyrka församling, Box 240, 147 01 Tumba

 Telefon 08-530 222 75 · E-post botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Tulpan

Begonia

Pingstlilja

Lungört

Strandkrassing

Pensé

Gullviva

Lavendel

Snödroppe

Krokus

Ros

Prästkrage

Påsklilja

Alunrot

Krysantemum
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IT-användning och information
I Aveny Grav sker all databaserad 
kyrko  gårdsadministration. Begravnings-
administrationen har förstärkts genom 
Aveny Bisättningsjournal. Ett elektron-
iskt program för att hålla fullständig kon-
troll på var kistor och urnor befinner sig.
 Församlingens tre begravningsplatser 
är anslutna till söktjänsten Svenska Gra-
var för nationell sökning av gravsatta 
via Internet. Det innebär att allmänheten 
enkelt kan söka uppgifter på gravsatta 
personer. 
 Förutom informationstavlorna med 
plats för väderskyddade informations-
blad och trycksaker har även ordnings-
föreskriftsskyltar placerats ut.
 All kyrkogårdspersonal har tillgång 
till internet genom separata dataplatser. 
Detta har medfört att tidredovisning 
förenklats samt gemensam information 
från intranätet delges. 

Medling
3 st. medlingar har utförts under 2017.

Erfarenhetsutbyte
Erfarenhetsutbyte inom branschen sker 
inom SSIB (Stockholmsregionens Sam-
verkansorgan i Begravningsfrågor), ett 
organ som funnits i mer än 25 år. 
 Personalen deltar i regelbundna 
kollegieträffar för kyrkogårdschefer, 
arbetsledare och assistenter, träffarna 
sker med roterande värdskap.

Studieresa 
För all kyrkogårdspersonal arrangera-
des under september en uppskattad 
studieresa till Julita gård. Vi studerade 
deras trädgård och blev guidade inom 
anläggningen. Personalen hade samlat 
in äpplen från församlingens äppelbe-
stånd för artbedömning vilket utförs på 
Julita gård.

Parkeringsövervakning
Q-park sköter parkeringsövervak-
ningen på våra tre begravningsplatser. 
Det är inte tillåtet att köra in med bil i 
begrav ningskvarteren på någon av våra 
begravningsplatser. 
 På Lilla Dalens begravningsplats 
finns ett fåtal parkeringsplatser inom 
gravkvarteren för fordon med par-
keringstillstånd för rörelsehindrade 
(”handikapptillstånd ”).
 Vid större begravningar och vid 
större helger (till exempel allhelgona-
helgen) räcker inte parkeringsplatserna 
till på Botkyrka kyrkogård och Tullinge 
parkkyrkogård. Parkeringen i Tullinge 
är kommunal och en utökning av antalet 
parkeringsplatser är möjlig, men kräver 

ändring av detaljplanen. Att förbättra par-
keringssituationen vid Botkyrka kyrko-
gård ingår i planeringen för utvidgningen 

av kyrkogården. Nya parkeringsplatser 
anlades under 2017 längs den södra kyr-
kogårdsutvigningen.
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INVESTERINGAR

Investeringarna uppgick till sammanlagt 3 440 460 kr 
(544 000) kr.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET – CLEARING

 Utfall  Budget Utfall Budget 
 2017 2017 2016 2016

Clearingintäkter 48 401 0 338 570 400 000
Clearingkostnader -153 516 -500 000 -579 280 -500 000
Nettokostnader clearing -105 115 -500 000 -240 710 -100 000
 

Som en följd av införandet av den enhetliga gemensamma 
begravningsavgiften avskaffades clearingen enligt begrav-
ningslagen den 1 januari 2017. Varje huvudman skall redogöra 
för sina nettokostnader vilket blir huvudmannens äskande av 
begravningsavgift i kronor.
 Clearingintäkter beror på eftersläpande fakturering. Fr.o.m 
2018 kommer inga clearingintäkter eller clearingkostnader att 
redovisas.
 Taxor för den gemensamma begravningsavgiften fastställs 
av Kammarkollegiet.

 Andelen av dessa som kremeras eller kistbegravs varierar 
oförutsägbart. Vi budgeterar därför motsvarande tidigare års 
utfall. 
 Antalet avlidna i Botkyrka kommun (inklusive Grödinge 
församling) var 577 (525). Antalet gravsatta på församlingens 
begravningsplatser var 398 (313). Andelen avlidna Botkyrka-
bor som gravsätts inom kommunen ökar för varje år.

BEGRAVNINGSTRANSPORTER – CLEARING

 Utfall  Budget Utfall Budget 
 2017 2017 2016 2016

Clearingintäkter 10 000 0 76 600 100 000
Clearingkostnader -43 233 -120 000 -120 570 -120 000
Nettokostnader clearing -33 233 -120 000 -43 970 -20 000
  

Transporterna inom församlingen utförs inte i egen regi utan 
utförs av berörd begravningsbyrå enligt överenskommen taxa 
eller avtal. 

KREMERINGSKOSTNADER

 Utfall  Budget Utfall Budget 
 2017 2017 2016 2016

Intäkter kremering 0 0 0 0
Kostnader kremering -1 299 829 1 100 000 -1 062 700 -1 100 000
Nettokostnader kremering -1 299 829 1 100 000 -1 062 700 -1 100 000
 

Kapaciteten på kremationsanläggningarna i Stockholms områ-
det är långt högre än behovet. Det borde påverka priset för den 
huvudman som behöver hjälp med kremering.
 Under senare år har priset för en kremering ökat dramatiskt. 
Orsaken är att de förvaltningar som har kremationsanläggning 
byggt nya, dyra anläggningar.
 Från och med 1 januari 2017 upphörde clearingsystemet 
avseende begravningsverksamheten. Vad gäller kremerings-
tjänster säger lagen att det bör lösas genom avtal mellan 
huvudmännen. 
 Ett avtal finns sedan tidigare med Huddinge kyrkogårdsför-
valtning om avtalskremering till en kostnad av 3000 kr (3 000 
kr) per kremering. Kremeringarna utförs av krematoriet på 
Sankt Botvids kyrkogård. Det är efter ombyggnad ett av 
landets mest miljövänliga och funktionsdugliga krematorier. 
Kremering sker senast fem arbetsdagar efter det att kistan 
transporterats till krematoriet. Förvaring i avvaktan på kreme-
ring sker i kylrum.
 Efter kremeringen töms askan i urna eller askkartong beroen-
de på vad dödsboet valt för gravskick. 
 Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning tar ut en avgift på 
3 600 kr per kremation från de huvudmän som inte har avtal 
avseende kremation.
 Huvudmännen i länet erbjöds 2017 att teckna ett treårigt 
avtal med en avgift på 3 200 kr per kremation. Avtalet är 
inte bindande avseende antal kremeringar. I de fall där även 
begravningar hålls inom Stockholm stads kyrkogårdsförvalt-
nings ansvarsområde utgår ingen avgift för kremering. 
 Under året har 362 (297) kremeringar utförts enligt avtal 
vid Sankt Botvid och 50 (49) vid Råcksta och Skogskyrko-
gården. Övriga kremeringar kan ske runt om i landet beroende 
på var begravningen skett.
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BOTKYRKA KYRKOGÅRD

 2017 2016

Totalt antal kistgravplatser  2 804 2 805
Totalt antal urngravplatser 927 926

Totalt antal gravplatser 3 731 3 731

Totalt antal jordade i kistgravar 3 139 3 235
Totalt antal jordade i urngravar 2 499 2 503
Totalt antal jordade som saknar 
gravsättningstyp (kan vara kista
eller urna) 70
Totalt antal jordade i
återlämnade kistgravar 755 748
Totalt antal jordade i 
återlämnade urngravar 400 363
Totalt antal jordade i återlämnade
gravar som saknar gravsättningstyp 28

Totalt antal begravda 6 891 6 849

 2016 2015

Antal kistbegravningar 10 13
Antal urnbegravningar 33 37
Antal jordade i minneslund - -
Antal upplåtelser av nya gravar 1 1
Antal återlämnade gravar för
upplåtelse till kist- eller urngravar 38 40

I september 2016 uppdrog samhälls-
byggnadsnämnden åt sin förvaltning att 
utarbeta ett förslag till gemensam de-
taljplan för Södra Porten och Botkyrka 
kyrkogård och att upprätta ramavtal och 
plankostnadsavtal med exploatörerna 
Botkyrka Södra Porten AB och Bot-
kyrka församling. Beslutet ska ses mot 
bakgrund av att kommunstyrelsen två 
år tidigare, i juni 2014, lämnat positivt 
beslut på Botkyrka församlings begäran 
om planbesked för detaljplan för utvidg-
ning av Botkyrka kyrkogård. Kommun-
styrelsen beslutade då att arbetet inte 
fick påbörjas förrän läge och omfatt-
ning av en ny trafikplats vid Eriksbergs 
bestämts.
 Enligt begravningslagen (1990:1 144) 
är de territoriella församlingarna inom 
svenska kyrkan skyldiga att anordna och 
hålla begravningsplatser. Avsikten med 
detaljplanen är primärt att säkra till-
gången på mark för begravningsända-
mål på lång sikt och göra det möjligt att 
inom planområdet utvidga den befint-
liga kyrkogården. Bakgrunden är den 
starka befolkningstillväxten i Botkyrka 
kommun, som idag har knappt 90 000 
invånare. Översiktsplanen räknar med 
140 000 invånare år 2040.
 Efter att ramavtal och plankostnads-

avtal tecknats inleddes detaljplanearbe-
tet i mars 2017 efter drygt tre års väntan.  
 Plankostnadsavtalet fördelar de 
projektgemensamma kostnaderna efter 
areal, vilket innebär att Södra Porten 
står för 80% och Botkyrka församling 
för 20%. 
 En detaljplan utgörs enkelt uttryckt av 
en plankarta jämte en planbeskrivning.  
Till grund för innehållet ligger en rad 
utredningar.
 Förre kyrkogårdschefen Lennart 
Sjöström är församlingens projektledare 
och kontaktperson gentemot konsulter 
och kommunen. Han leder ett projek-
teringsteam med konsulter från bl a 
Tyréns och Bjerking.

Behovsbedömning
I slutet av maj hade kommunen utar-
betat en behovsbedömning av förslag 
till detaljplan, där Botkyrka församling 
genom Tyréns bidragit med underlag 
för den del av planen som omfattas av 
Botkyrka kyrka och kyrkogården.

Trafikbullerutredning
Vid samma tid redovisade Tyréns på 
församlingens uppdrag en trafikbuller-
utredning som beskriver trafikbullerni-
vån utifrån Trafikverkets trafikprognos 

BOTKYRKA KYRKOGÅRD
UTVIDGNING
2017-12-21
BJERKING AB 
M HANDBERG

SIKTLINJE FRÅN PRÄSTGÅRDEN
SIKTLINJE FRÅN EKONOMIBYGGNADERNA
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år 2040. Den visar i korthet att med 
befintlig bullervall får en stor del av 
begravningsplatsen trafikbullernivåer 
mellan 56 och 60 dBA. Med de buller-
skyddsåtgärder som kommer att utföras 
för bostadsområdet Prästviken ökar 
ytan där trafikbullernivåerna är högst 
55 dBA. Det finns inga riktmärken för 
begravningsplatser, men Naturvårdsver-
kets riktlinjer för rekreationsytor i tätort 
är 55 dBA.

Dag- och dränvatten
Församlingen har anlitat Bjerking AB 
att göra en dagvattenutredning avseende 
framtida dagvattenförhållanden med 
avseende på flöden och föroreningar 
med förslag till åtgärder. Kommunens 
strategi är att dagvatten i första hand 
ska omhändertas lokalt och att öppna 
lösningar där dagvatten kan rinna 
långsamt och renas är att föredra. Den 
ökade volymen dagvatten kommer med 
föreslagna åtgärder att med god mar-
ginal att fördröjas inom planområdet. 
Den planerade kyrkogårdsutvidgningen 
kommer inte att medföra en negativ 
påverkan på den kemiska och ekologiska 
statusen i recipienten (Albysjön).
 Bjerking har tidigare utrett och läm-
nat förslag på omhändertagande av drä-

neringsvatten för det nya gravområdet 
efter studiebesök vid Håjums begrav-
ningsplats i Trollhättan. Dräneringssys-
temet leds till en planerad markbädd för 
rening, varifrån det renade vattnet leds 
vidare först till en sedimentationsdamm 
och därifrån i dike till en polerings-
damm som bräddar till det kommunala 
dagvattennätet. Den föreslagna renings-
anläggningen kräver anmälan till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden.

Ny ceremonibyggnad och lokaler 
för minnesstunder
I en framtid kommer begravningar att 
kunna hållas samtidigt i kyrkan och i 
en ny ceremonibyggnad. I kyrkan sker 
begravningar enligt Svenska kyrkans 
ordning, i ceremonibyggnaden finns 
inga andra restriktioner än att det ska 
ske med värdighet. Här sker begrav-
ningsceremonier i en neutral lokal som 
kan betjäna olika trosinriktningar.
 Tre arkitektfirmor har anlitats i 
parallelluppdrag för att utreda hur stor 
byggnadsarea ceremonibyggnaden 
bör ha, utreda flöden och funktioner i 
byggnaden, hitta en god gestaltning för 
byggnaden, föreslå fasadmaterial samt 
lämplig höjd på byggnaden. Förslagen 
presenterades för en bedömningsgrupp 

som bestod av kyrkoherde Per Axerup, 
projektledare Lennart Sjöström, planar-
kitekt Maria Borup, landskapsarkitekt 
Maria Handberg samt arkitekt Kerstin 
Barup, arkitekt och professor i bebyg-
gelsevård vid Kungliga Konsthögskolan. 
Med utgångspunkt i förslagen har rele-
vanta fakta tillförts plankarta, planbe-
skrivning, miljökonsekvensbeskrivning 
och gestaltningsprogram. 
 Ceremonibyggnadens utformning 
ska inte konkurrera med den medeltida 
kyrkan , fasadmaterial ska i huvudsak 
utgöras av trä och sten. Byggnaden 
planeras för 100 besökare och tillför 
närområdet nya värden då kulturverk-
samhet såsom konserter och föredrag 
kan utövas i ceremonisalen .

BOTKYRKA KYRKOGÅRD
UTVIDGNING SÖDRA DELEN
2017-09-07 M Handberg
BJERKING AB

BO
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 Förutom ceremonisal ska byggnaden 
innehålla väntrum, kistmottagning och 
kistförvaring, tekniska utrymmen för 
bergvärme- och ventilationsaggregat, 
förråd m.m. Väntrummet komplet-
teras med ett intilliggande pentry med 
ut skänk ningsdisk, användbart vid 
kultur aftnar, föredrag, konserter o dyl. 
Pausrummets placering passar såväl 
bärarlag som artister.
 Efter begravningen i kyrkan kan 
sällskap hålla minnesstund i nyrenove-
rade Klockargården samtidigt som man 
efter begravning i ceremonibyggnaden 
kan hålla sin minnesstund för upp till 50 
personer i nuvarande personalbyggnad, 
som då blivit utbyggd och delvis fått 
ändrat användningsområde. Caféet an-
ordnas i den utbyggda delen med vacker 
utsikt mot meditationsparken.

Driftbyggnader
Framtidens Botkyrka kyrkogård kom-
mer att vara väsentligt större än övriga 
begravningsplatser i kommunen. 
Två nya driftbyggnader uppförs invid 
nuvarande materialfickor. Den gamla 
material- och maskingården rivs och 
marken används i framtiden till en utö-
kad central parkering eller till urnkvar-
ter. Nuvarande verkstad och spolhall 
flyttas till en av de nya driftbyggnader 
som kommer att rymma verkstad, spol-
hall, ett antal garageplatser, materialut-
rymmen. Ytan är ca 370 kvm. Kyrko-
gårdsförvaltningens administration ryms 
i en administrationsbyggnad i ett plan 
om ca 160 kvm med kontorsarbetsplatser 

och mötesrum. Driftpersonalen behåller 
sina utrymmen i nuvarande byggnad, 
men med utökade lokalytor, då perso-
nalstyrkan i en framtid fördubblas till 
omkring 30 personer sommartid.
 Fasader på driftbyggnaderna blir trä-
panel, målad med falu rödfärg som idag.
 I sydvästra hörnet av kyrkogårdsmu-
ren planeras en ny byggnad som ska 
inrymma bergvärmeanläggning för Bot-
kyrka kyrka, elcentral för kyrkogården 
samt toaletter för besökare till kyrkan 
och kyrkogården. Bergvärmen förs i en 
kulvert under nuvarande grusgång till 

södra vapenhuset. Teknikbyggnaden 
utförs med källarvåning. Byggnaden 
förses med spåntak och träfasaderna 
målas i gråskala för att harmoniera 
med kyrkans fasader.

Siktlinjer
Kommunen har även ställt krav på 
utredningar som belyser hur kyrkan 
kommer att synas från motorvägen i 
olika vinklar, om bullervallen komplet-
teras med bullerskärm. Samma sak 
gäller siktlinjer från Prästgårdsområdet 
till kyrkan. Med fotomontage samt 
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Vy mot Botkyrka kyrka från söder med bullervall.
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sektions- och elevationsritningar som 
visar marknivåer och hur man kommer 
uppfatta kyrkan i ögonhöjd har Bjerking 
visat att kyrkogårdsutvidgningen inte 
försämrar sikten. Bullerskärmar kom-
mer i alla händelser att uppföras västerut 
utanför planområdet för att möjliggöra 
en god bostadsmiljö i kv Prästviken. 
Om församlingen i en framtid skulle 
tvingas uppföra bullerskärmar mot mo-
torvägen så kan det lösas med absorbe-
rande, transparenta skärmar. Slutsatsen 
är att goda miljöer kan erhållas givet ett 
medvetet val av tekniska lösningar och 
material.
 Under arbetets gång har kommunen 
begärt att församlingen ska göra en 
trafik- och parkeringsanalys. Denna 
utredning har utförts av Civit. Kyrko-
gården har idag tre parkeringsplatser 
med totalt 69 bilplatser. Planerade 
parkeringar rymmer 300 bilar, vil-
ket bedöms rymma de flesta behoven 
under året vid fullt utbyggd kyrkogård. 
Allhelgonahelger ställer stora krav på 
parkeringsbehov och dessa går inte fullt 
ut att tillgodose på annat sätt än genom 
särskilda åtgärder såsom enkelriktning 
med snedställd parkering. Närhet till 
parkering är av stor betydelse för många 
äldre och funktionshindrade. Närlig-
gande parkering minskar också tiden för 
besöket, vilket är särskilt betydelsefullt 
vid större helger när antalet besökare är 
stort och bilplatserna inte räcker till. 
 När det gäller trafikalstring bedöms 
området alstra 100 bilrörelser per dygn 
under vardag utan arrangemang. Under 
vardag med flera arrangemang alstrar 
området ca 800 bilrörelser per dygn. 

Under allhelgonahelgerna väntas i fram-
tiden närmare 7 300 fordon per dygn till 
kyrkoområdet.

Gestaltningsprogram
Kommunen har även begärt att för-
samlingen presenterar ett förslag till 
gestaltningsprogram för Botkyrka 
kyrkogård som vid sidan av plankarta 
och planbeskrivning ska ingå i samråds-
handlingarna. 
 Gestaltningsprogrammets syfte är att 
illustrera och tydliggöra detaljplanens 
intentioner och Botkyrka församlings 
ambitioner som huvudman för begrav-
ningsverksamheten. Det beskriver och 
konkretiserar principerna för utform-
ningen av kyrkogården och dess bebyg-
gelse. Riktlinjer läggs fast för använd-
ning av material, färger, vegetation, 
belysning och andra element som ger 
området önskad karaktär. Riktlinjerna 
gäller inte enbart områdets utbyggnads-
fas utan också framgent under komman-
de sekler, så att kyrkogården behåller 
och utvecklar sin specifika karaktär och 
identitet.
 Kyrkogårdsutvidgningen skiljer sig 
från de strikta och raka begravnings-
kvarter som kännetecknade tidigare 
traditioner genom att från en ny cere-
monibyggnad anlägga nya gravkvarter i 
ett cirkelformat mönster som för tanken 
till årsringar. Formen tydliggörs genom 
trädplanteringar och gångstråk men 
också av den gradvis stigande markni-
vån i syd-nordlig riktning.
 Botkyrka kyrka är kyrkogårdens 
hjärta och blir tillsammans med den nya 
ceremonibyggnaden de centrala mötes-

Vy mot Botkyrka kyrka från söder med bullervall och bullerskärm.

platserna. Nya byggnader inordnas i 
miljön på ett varsamt sätt utan att skada 
kulturmiljövärden. Begravningsplatsen 
kommer att byggas ut etappvis över 
en lång tidsperiod i den takt som efter 
frågas. I och med en ökad invandring 
under efterkrigstiden får vi ett större 
utbud av kulturer inbegripet begrav-
ningskulturer. Detaljplanen ska därför 
ge utrymme för en mångfald och va-
riationsrikedom på framtidens gravom-
råden och gravskick. Till varje enskilt 
gravkvarter uppnås god tillgänglighet 
med lutningar som inte överstiger 1:20. 
 Viktiga siktlinjer fredas så att kyrkan 
blir fortsatt synlig från den f d Präst-
gården, Sankt Botvids väg och motor-
vägen från såväl Södertälje- som från 
Stockholmshållet.
 Utvidgningen av kyrkogården bygger 
vidare på en befintlig verksamhet med 
lång hävd och möjliggör att området i 
anslutning till kyrkan behåller sin gröna 
karaktär och inte exploateras för andra 
ändamål. Under den senaste 90-årsperi-
oden har kyrkogården utvidgats västerut 
vid två tillfällen, den senaste under 
1970-talet.

Påverkan på kulturmiljön
Till underlaget för detaljplanen hör 
att beskriva miljökonsekvenserna för 
hur platsens kulturhistoriska värden 
kommer att påverkas. En sådan utred-
ning har utarbetats av Bjerking. Sam-
mantaget bedöms planen inte ha några 
negativa konsekvenser för den befintliga 
kyrkogår den. För kyrkans funktion som 
landmärke bedöms planförslaget med-
föra måttligt negativa konsekvenser. 
 Den samlade bedömningen av pla-
nens konsekvenser för kulturmiljön är 
att dessa är negativa med hänsyn till de 
värden som lyfts fram i det kommunala 
kulturmiljöprogrammet och beskriv 
ningen av riksintresseområdet. Planen 
bedöms inte riskera påtaglig skada på 
riksintressets ut pekade värden. Konse-
kvenserna för kulturmiljön bedöms som 
måttligt negativa. Utvidgningen av kyr-
kogården innebär att gammal jordbruks-
mark med lång hävd tas i an språk vilket 
gör att landskapsbilden delvis förändras 
och den historiska läsbarheten i området 
försämras. Utvidgningen bygger vidare 
på begravningsverksamheten som också 
har mycket lång hävd i området.
 
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt miljöbalken ska en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) innehålla 
en beskrivning av miljöförhållandena 
och miljöns sannolika utveckling om ett 
projekt eller en plan inte genomförs, ett 
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så kallat nollalternativ. Nollalternativet 
används som jämförelsealternativ när 
man bedömer miljökonsekvenserna för 
ett planförslag. Nollalternativet ska inte 
förväxlas med nuläget, utan ska be-
skriva en trolig framtida utveckling om 
den planerade åtgärden inte genomförs. 
Nollalternativet beskrivs för år 2040 då 
det antas att detaljplanen väntas vara 
genomförd, bostadsområdet Prästviken 
(del av Eriksberg 2:27) är bebyggt och 
att närområdet i övrigt fortsätter vara 
jordbruksmark. Övriga delar av pro-
grammet för Hågelby, Eriksberg och 
Lindhov, med bl.a. Södra Porten antas 
också vara genomförda. Nollalternativet 
skulle innebära att detaljplaneförslaget 
inte genomförs, vilket redan på några 
års sikt kommer att leda till brist på 
begravningsplatser i kommunen.
 Samråd har hållits med länsstyrelsen 
angående avgränsningen av miljöaspek-
ter. Länsstyrelsen lyfter särskilt fram 
kulturmiljö, miljökvalitetsnormer för 
vatten, vattenverksamhet och transporter 
av farligt gods.
 Det vidsträckta odlingslandskapet 
fragmenteras och minskar i omfatt-
ning när både bebyggelsen i Prästviken 
uppförs och kyrkogården utvidgas på 
tidigare jordbruksmark. Sammanta-
get medför planförslaget en måttligt 
negativ konsekvens för landskapsbil-
den, främst beroende på att det öppna 
landskapet och de långa siktlinjerna 
delvis försvinner.
 Avkörningsskydd längs Sankt Botvids 
väg rekommenderas.

Påverkan på plangränserna
Väster om den planerade kyrkogårdsut-
vidgningen planeras för bostadsområdet 
Prästviken. Detta planförslag befin-
ner sig i granskningsskedet efter att ha 
varit på remiss och samråd. Marken 
ägs av Prästlönetillgångar i Svenska 
kyrkan, men två exploatörer, Titania 
och Erlandssons Bygg, driver projektet 
och avser köpa marken för att kunna 
uppföra 450 bostäder, förskola och ett 
äldreboende. Detaljplanen beräknas 
antas av kommunfullmäktige under 
andra halvåret 2018. Förslaget har efter 
samrådsprocessen anpassats. Väganslut-
ningen från Sankt Botvids väg kommer 
att utnyttjas av både Prästviken och be-
sökare till kyrkogården och ligga inom 
Prästvikens planområde. 
 Botkyrka församling och Svenska kyr-
kans Prästlönetillgångar har ansökt om 
tomtreglering, men Lantmäteriet har för-
klarat ärendet vilande tills detaljplanen/
planerna för området vunnit laga kraft.
 Öster om Botkyrka kyrka och den 

äldsta kyrkogården har kommunen sålt 
en nybildad fastighet (Eriksberg 2:136) 
till Botkyrka Södra Porten AB, men 
behållit en markremsa som gränsar till 
församlingens fastighet. Vid försälj-
ningen har kommunen missat att under-
rätta nya ägaren om ett servitutsavtal 
som församlingen har avseende del av 
bullervall. Den nya gränsdragningen gör 
att bullervallen nu ligger på två fastig-
heter. Gränsdragningen stämmer inte 
med församlingens förslag till plan-
gräns, vilken syftar till att möjliggöra 
en flyttad nerfart från Sankt Botvids 
väg till en framtida parkering öster om 
kyrkogården. Församlingen står nu inför 
att förvärva kommunens markremsa 
mellan de berörda fastigheterna och att 
få servitutet registrerat även på den ny-
bildade fastigheten som ägs av Botkyrka 
Södra Porten AB.

Kommunens beslut och synpunkter
Kommunen granskar och lämnar 
synpunkter fortlöpande på utförda 
utredningar. Under hösten har kom-
munen beslutat att dela upp detaljplanen 
i två separata planer, en för Botkyrka 
kyrkogård och en för Södra Porten. Det 
innebär att kyrkogården kommer att få 
en egen detaljplan, vilket församlingen 
hela tiden förordat. 

Planbeskrivning – Plankarta
Till grund för detaljplanearbetet ligger 
den illustrationsplan som landskaps-
arkitekt Maria Handberg, Bjerking, 
utarbetade åt församlingen år 2012. Den 
anpassas och utvecklas löpande bero-
ende på resultat i utförda utredningar. 
Illustrationsplanen kommer i sin slutliga 
utformning att åskådliggöra planförsla-
get för allmänheten. 
 En detaljplan består av en plankarta 
med planbestämmelser. Det juridiskt 
bindande dokumentet är detaljplanekar-
tan. Alla planbestämmelser redovisas 
tillsammans med plankartan. 
 I planbeskrivningen redovisas de-
taljplanens syfte och hur den är avsedd 
att genomföras. Den har till uppgift att 
tydligggöra och förklara planeringsför-
utsättningar liksom skäl och motiv för 
planbestämmelserna. Framtida bygglov 
och avvikelser får endast beviljas om 
åtgärden är förenlig med detaljplanens 
syfte. Till detaljplanen finns även andra 
handlingar såsom gestaltningsprogram 
och miljökonsekvensbeskrivning.
 Det är Tyréns som på församlingens 
uppdrag ansvarar för att ta fram försla-
get till plankarta och planbeskrivning 
till kommunen. 
 Hur lång tid det kommer att dröja inn-

an en detaljplan är antagen är svårt att 
bedöma, eftersom vi även berörs av det 
mycket komplexa Södraportenprojektet. 
Utan denna koppling är det rimligt att 
samrådsskedet och granskningsskedet 
kan klaras till senhösten 2018.

Tidplanen är
Resterande utredningar
och framtagande 
av förslag 1:a tertialet 2018
Samråd 2:a tertialet 2018
Granskningsskede 3:e tertialet 2018 
 (ca 10 veckor)
Antagen detaljplan 4:e tertialet 2018 
 (ca 10 veckor)

Askgravar och minneslund
Under hösten inleddes markarbetena för 
att anlägga minneslund och kvarter med 
askgravar samt urngravkvarter söder om 
den södra bogårdsmuren vid Botkyrka 
kyrka. Strukturen utgår från en oval 
gravkvartersform och en rätvinklig 
kvartersform. Marken och gångstråken 
har modulerats till rätta höjder, led-
ningar har dragits för vatten, bevattning, 
dagvatten och el. En reningsdamm för 
den utvidgade kyrkogårdens dränerings-
vatten har anlagts. 
 Fullt utbyggd kommer området att få 
740 askgravar (för 1 480 askor) utöver 
minneslund och urngravar. I första ske-
det iordning ställs sju gravrader för 289 
gravar med plats för två askor vardera, 
gravbredd 65 cm/gravlängd 70 cm. 
Gravvården till varje gravplats utförs i 
cortenstål och har lika utformning inom 
hela kvarteret. 
 Askgravplatserna kan tas i bruk från 
midsommaren 2018. Då är träd, buskar 
och perenner sedan länge planterade och 
färdigt gräs etablerat. Särskilt området 
kring minneslunden kommer att karak-
teriseras av en stor mängd körsbärsträd. 
Det ska påminna om den körsbärsträd-
gård som anlades här redan under tidigt 
1600-tal. Flera gamla päronträd ger 
också karaktär till platsen liksom ett 
magnifikt kastanjeträd. 
 Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till 
arbetena som utförs med antikvarisk 
medverkan.

Arkeologi – historisk information
De arkeologiska utgrävningarna och 
utredningarna som föregått detaljplane-
arbetet har kostat begravningsverksam-
heten ca 2,5 Mkr. Ovanligt många fynd 
gjordes. Tillsammans med arkeologerna 
och Statens historiska muséer pågår ett 
arbete att prioritera vilka fynd och hän-
delser som bör uppmärksammas lokalt. 
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Om vi har lagt ner så stora belopp och 
hittat så många fynd, är det rimligt att 
botkyrkaborna får ta del av resultaten!
 Den viktigaste upptäckten var 
klockgjutningsanläggningen öster om 
kyrkan. Här göts på 1630-talet nuva-
rande mellanklocka, donerad av Hans 
Månsson Oliveblad (släkten Oliveblad 
har kyrkans äldsta vapensköld). Klock-
gjutningsanläggningens runda form 
kommer att tolkas in i en rund infor-
mationsplats där det kan bli möjligt att 
rekonstruera gjutningstekniken, som är 
exempel på den tidens högteknologiska 
kunnande. Gjutgropens stenar är upp-
märkta för att muras upp igen.
 Länsstyrelsen har särskilt uttalat 
att man ser positivt på att historiska 
inslag redovisas i gravplatsområdet. En 
långsträckt husgrund från den arkeolo-
giska undersökningen som synliggörs. 
Placeringen av stigluckan (ingången till 
kyrkoområdet alltsedan 1300-talet) som 
sattes igen 1799 märks ut med grundste-
nar i den miljö som nu tar form.
 Invid stigluckan leder en stenskodd 
trappa ner till en källare. Fynden tyder 
på näringsverksamhet, här kan ha varit 
en kyrkokrog. På den tiden gick vägen 
utanför. Trappan grävs fram och visas i 
den miljö som nu tar form.

 Utanför bogårdsmurens sydvästra 
hörn planeras en teknikbyggnad uppfö-
ras som i källarplanet rymmer bergvär-
meanläggning för kyrkan och på botten-
planet toaletter för kyrkobesökare och 
allmänheten. På fasadväggarna planeras 
väggskyltar i format bioaffischer som 
redovisar både lokalhistoria och fynd, 
t ex keramik, glasflaskor, tuppkranar 
som tyder på näringsverksamhet (kyrko-
krog). Andra föremål (spjutspetsar, kula, 
uniformsknappar, yxa) associerar till 
krigets och våldet kyrkogård, som för 
tanken till slaget vid Botkyrka kyrko-
gård 1568 då kung Erik XIV:s lätta ryt-
teri avhöll fienden (brodern Johan III) 
genom att inom bogårdsmuren skjuta 
mot fienden. Kung Erik hade 700 ryttare 
och motståndarsidan 400 förutom knek-
tar och hakeskyttar. Åtskilliga mynt har 
också hittats, det äldsta från mitten av 
1300-talet. Vid den igensatta stigluckan, 
som förr var ingången till kyrkoområ-
det, gjorde man sig fin. Här förekommer 
fynd såsom kam, synål, fingerborg och 
vackra utstyrslar som man råkat tappa.

Liljencrantzska gravkoret
Liljencrantzska gravkoret på Botkyrka 
kyrkogård samt grindstolpar och grindar 
i norra och västra kyrkogårdsmuren har 

ett omfattande underhållsbehov. Både 
gravkoret och grindstolparna är från 
tidigt 1800-tal. En av grindstolparna i 
västra muren har raserats genom påkör-
ning. Förfrågningsunderlag har upprät-
tats och godkänts av länsstyrelsen som 
också lämnat tillstånd att utföra renove-
ringarna enligt överlämnat åtgärdspro-
gram. Arbetena utförs under antikvarisk 
kontroll. På grund av rådande byggkon-
junktur fick vi inte in några anbud vid 
förfrågan sommaren 2017. Vid förnyad 
anbudsförfrågan har avtal tecknats med 
en välrenommerad entreprenör. Bygg-
start kommer att ske under april 2018.
 Åtgärderna är att betrakta som 
underhållsåtgärder i syfte att bevara de 
kulturhistoriska värdena och den tra-
ditionella kyrkogårdsmiljön. Utseendet 
på gravkoret kommer att behållas med 
undantag för att det plåtklädda förhöjda 
vägglivet målas med oljefärg i kulör 
lika fasadputs. Grindstolparna utförs 
med undantag för den nya betong-
sockeln, som kommer att vara osynlig 
under mark, med traditionella material. 
Enda skillnaden blir att sockeln görs av 
nyhuggen granit lika de västra grind-
stolparna. Teglet i den raserade grind-
stolpen kommer att återanvändas så 
långt möjligt.

Tuppkran

Yxa

Tuppkran

Kam

KeramikfyndSpjutspets

Några exemple på de många fynd som gjorts i de arkeologiska utgrävningarna.

Spänne/brosch Knappar
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LILLA DALENS
BEGRAVNINGSPLATS

 2017 2016

Totalt antal kistgravplatser  1 407 1 404
Totalt antal urngravplatser 772 771
(Av 772 urngravplatser är 
183 avsedda för kvarter P)
Totalt antal askgravplatser 529 529

Totalt antal gravplatser 2 708 2 704

Totalt antal jordade i kistgravar 1 558 1 495
Totalt antal jordade i urngravar 567 545
Totalt antal jordade i askgravar 103 82
Totalt antal askor i minneslund 1 908 1 789
Totalt antal jordade i
återlämnade kistgravar 20 13
Totalt antal jordade i 
återlämnade urngravar 21 14

Totalt antal begravda 4 177 3 938

 2017 2016

Antal kistbegravningar 69 71
Antal urnbegravningar 28 27
Antal askgravsbegravningar 21 18
Antal jordade i minneslund 119 74
Antal upplåtelser av nya gravar 83 76
Antal återlämnade gravar för
upplåtelse till kist- eller urngravar 11 4

Utmaningar
Inom gravkvarter O har gravplatserna 
betongbalkar med förborrade hål 
för de ståldubbar som gravstenarna 
skall monteras på för att garantera att 
gravstenarna monteras på ett säkert 
sätt. Särskilda blanketter ”Ansökan om 
gravvård” samt ”gravvisning” används. 
Detta för att tydliggöra ändamålet vil-
ket är en lägre kostnad samt att det blir 
säkrare för dödsboet. Dessutom blir 
det raka gravrader och räta gravstenar. 
Tyvärr så levereras gravstenar med fel 
avstånd mellan dubbhålen vilket är ett 
stort problem för verksamheten. 
 Kvarteret är snart fullbelagt liksom 
hela begravningsplatsen varför kvarter 
P beslutades byggas om till kistgravs-
kvarter samt att kvarter K, med barn-
gravar skall förtätas avståndsmässigt. 
Det är mycket stort utrymme mellan 
gravplatserna.

Bemanning
Markskötseln av Lilla Dalens begrav-
ningsplats sker i egen regi med sä-
songsanställd personal under ledning 
av en förman. Skötselpersonalen är 
organiserade i arbetslag, som utför alla 
förekommande arbetsuppgifter.
 Förmannen på Lilla Dalen har 
också haft det övergripande ansvaret 
för markskötseln av församlingens 

tomtmark vid Ljusets kyrka, Tumba 
kyrka, Ängskyrkan och Tullinge gård. 
En särskild skötselgrupp har utfört de 
dagliga sysslorna. Markskötseln vid 
Klockargården har utförts av personal 
från Botkyrka kyrko gård. Kostnaden 
för dessa tjänster betalas av försam-
lingen. 
 I år färdigställdes den nya parke-
ringsplatsen vid Tumba kyrka. Plante-
ringsarbetet utfördes av personalen vid 
Lilla Dalen.

SL-trafik
Genom avtal med SL kan man varje 
eftermiddag hela året ta bussen (708Y) 
till Lilla Dalens begravningsplats. 
Busshållplatsen ligger på bekvämt 
avstånd till gravkvarteren. Bussen 
inväntar och går tillbaka en halvtimme 
senare.

Stölder
Begravningsplatsen utsattes även 2017 
för stölder då flera bänkar stals samt 
skadegörelse.
 Skötseluppgifterna ökar successivt 
på Lilla Dalens begravningsplats i takt 
med att träd, buskar och andra plan-
teringar utvecklas och som en konse-
kvens av att minneslunden med den 
nya dammen anlagts och att ca 100 nya 
gravar tas i bruk varje år. 

Skadegörelse Kvarteret O
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TULLINGE
PARKKYRKOGÅRD

 2017 2016

Totalt antal kistgravplatser  0 0
Totalt antal urngravplatser 1 107 1 107

Totalt antal gravplatser 1 107 1 107

Totalt antal jordade i urngravar 1 256 1 217
Totalt antal askor i minneslund 1 377 1 320
Totalt jordade i askgravund 39 28
Totalt antal jordade i 
återlämnade urngravar 75 63

Totalt antal begravda 2 747 2 628

 2017 2016

Antal urnbegravningar 50 37
Antal jordade i askgravlund 11 16
Antal jordade i minneslund 57 36
Antal upplåtelser av nya urngravar 37 32
Antal återlämnade gravar för
upplåtelse till urngravar 7 5

Askgravlund
På Tullinge parkkyrkogård invigdes 
2015 askgravlunden. Den rymmer 617 
gravrör med plats för gravsättning av 
1 851 avlidna.

Minneslunden
Trots anläggandet av askgravlunden så 
är gravskicket minneslund fortfarande 
mycket populärt. Sammanföringen av 
makar inom samma område är en anled-
ning, den vackra platsens stillhet och 
rofylldhet en annan. Under 2015 nådde 
minneslunden kapacitetstaket vad gäller 
nedgrävning av askor. Alternativet var 
att inte kunna gravsätta fler askor eller 
att renovera. 
 En renovering påbörjades vintern 
2016. Grundidén vara att behålla 
utsmyckningsytans placering samt att 
bygga en mer tilltalande anläggning. 
Tillgängligheten för funktionshindrade 
skulle också tillgodoses. Själva grav-
sättningsytan höjdes. Den befintliga 
utsmyckningsplatsen och den befintliga 
dammen byggdes om. 
 Nytt slitlager och nya planteringsytor 
anlades. Stenmaterialet skulle harmonise-
ra med det befintliga berget i färgton var-
för granit valdes som anläggningsmate-
rial i både damm, murar och slitlager. På 
den mur som omgärdar själva utsmyck-
ningsplatsen monterades träsitsar av 
svensk ek i stället för lösa bänkar. I dam-
men monterades sektioner med rostfria 
rör som svetsats samman, där lösa blom-
mor kan placeras. Plåtar har anpassats till 
att skydda dammanläggningen vintertid. 
På plåtarna kan gravljus placeras. Längs 
gångarna upp till utsmyckningsplatsen 
har special designade ljushållare monte-
rats avsedda för gravljus. Samma ljushål-
lare som i askgravlunden. Resultatet blev 
slående vackert.

Behovet av ny begravningsplats?
Vi ser ständigt över behovet av grav-
platser. Det finns inga kistgravplatser 
att tillgå på kyrkogården. I nuläget 
råder det inte brist på urngravplatser 
men i farmtiden kommer även urn-
gravarna att ta slut. Församlingen har 
ingen mark att tillgå i Tullinge.

Cortensstålsgrind
Den södra ingången i häcken är sen 
tidigare omgjord från att vara en infor-
mell ingång till en välkomnande entré. 
Grindstolparnas förankring är utförd så 
att de kan lyftas undan om ett större for-
don behöver tas in för anläggningsarbe-
ten på kyrkogården. En grind tillverkad 
av cortenståls finns nu vilken sätts upp 
under den gröna årstiden.  
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BYGGNADER

Driftkostnaderna avser ekonomibyggna-
derna vid Botkyrka kyrka, Lilla Dalen 
och Tullinge kyrka. 
 Under vinterhalv året sänks värmen 
ner till underhållsvärme i ekonomibygg-
naden på Tullinge parkkyrkogård. Lilla 
Dalens samt Botkyrkas ekonomibyggna-
der används året runt. 

Planerad fastighetsunderhåll Utfall  Budget Utfall Budget 
 2017 2017 2016 2016

Intäkter 0 0 0 0
Kostnader -234 000 -200 000 -26 387 -260 000
Fastighetsunderhåll netto -234 000 -200 000 -26 387 -260 000

De viktigaste åtgärderna under året har varit att utbytet till lås- och passersystem 
påbörjats på Lilla Dalens begravningsplats. Botkyrka kyrkogårds materialgård 
har städats så att ett tält får plats för att skydda diverse maskiner. Vid Lilla Dalens 
begravningsplats har diverse underhållsarbeten skett. Bland annat så har urnförva-
ringsrummet byggts ut i kistmottagningen, golvet i maskinhallen målats om samt 
en takisolering utförts i ett av inventarie- och förbrukningsmaterials utrymmen. Ny 
orgel har installerats i Lilla Dalens ceremonibyggnad. 
 Tullinge ekonomibyggnad har många brister såsom; trånga utrymmen för perso-
nal och verksamhet, bristande ventilation, separata duschutrymmen saknas samt att 
hanteringen av restprodukter efter underhåll av maskiner etc. är under miljökrav. Se 
verksamhetsberättelse för fastigheterna. 

Reparationer Utfall  Budget Utfall Budget 
 2017 2017 2016 2016

Intäkter 0 0 0 0
Kostnader -282 357 -160 000 -1 155 370 -160 000
Reparationer netto -282 357 -160 000 -1 155 370 -160 000

Driftkostnader Utfall  Budget Utfall Budget 
 2017 2017 2016 2016

Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader -1 161 487 -1 113 000 -1 219 773 -1 113 000
Driftkostnader netto -1 161 487 -1 113 000 -1 219 773 -1 113 000

Botkyrka kyrkogård
Ekonomibyggnaden, kallförrådet, pump-
huset. Pipers gravkor. Liljencrantzska 
gravkoret.

Lilla Dalens begravningsplats
Ceremonibyggnaden, klockstapeln, 
tre ekonomibyggnader, pumphuset.

Tullinge parkkyrkogård
Ekonomibyggnaden, klockstapeln.
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SERVICEVERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

Driftkostnader Utfall  Budget Utfall Budget
 2017 2017 2016 2016

Intäkter -1 310 453 -1 015 000 1 101 611 987 000 
Kostnader -1 317 336 -1 015 000 -1 101 611 -987 000
Driftkostnader netto 0 0 0 0

Serviceverksamheten

Intäkterna avser beställda gravskötslar, 
beställda planteringar samt beställda 
monteringar, riktningar och tvättningar 
av gravstenar.

Allmänt
Ansvaret för skötseln på en begrav-
ningsplats delas mellan kyrkogårdsför-
valtningen och gravrättsinnehavarna. 
Varje gravrättsinnehavare är skyldig att 
hålla sin gravplats i ordnat och värdigt 
skick. Detta innebär att gräset skall 
klippas och planteringsytan ansas, vil-
ket förutsätter att graven måste besökas 
regelbundet.
 Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder 
sig att på uppdrag av gravrättsinneha-
varna svara för gravskötseln. Avgiften 
är självkostnadsbaserad och kravet är 
att gravskötselåtagandena skall ha full 
kostnadstäckning. 

Krav på kostnadstäckning
Sedan år 2000 skall kyrkogårdsförvalt-
ningen tillämpa en strikt ansvarsfördel-
ning mellan kyrkogårdsförvaltningen och 
gravrättsinnehavarna i enlighet med de 
nya bestämmelserna i begravnings lagen. 
 Vi anställer säsongsanställda och 
skolungdomar i förhållande till inkomna 
beställningar. Interna kostnadsposter 
budgeteras enligt ett schablonbelopp 
motsvarande 10 procent av intäkterna. 
Budgeteringen i fråga om intäkter utgår 
från tidigare års utfall.

Konstant ökning 
av gravskötseluppdrag
En svårighet ligger i att planera beman-
ningen innan vi vet hur många grav-
skötslar som kommer att beställas. Kal    -
ky len bygger på 4–6 skötseltillfällen per 

grav. Bemanningsproblem resulterar i 
minskat antal skötseltillfällen. Klarar vi 
inte av skötselåtagandet, medför detta 
befogade klagomål på brister i gravsköt-
seln. Budgeteringen utgår i fråga om 
intäkter (beställningar) från föregående 
års utfall. 

Omarbetning av prislista 
samt beställningssedel
I år gjordes en större omarbetning med 
syfte att förenkla för våra kunder beträf-
fande växtvalen samt tydlighet om be-
ställningsdatum och skötselerbjudanden. 
Några sorter togs bort och några sorter 
är numera s.k. förvaltningens val. Detta 
betyder att förvaltningen väljer sort och 
färg på en art t.ex. av begonia. Syftet är 
också att hålla ner kostnaden för att inte 
behöva höja avgifterna inom den närmsta 
tiden. Prislistan är fortfarande 4 sidig 
men text har bytts ut mot bilder. 

Differentierade avgifter
När det gäller gravskötseln skiljer vi 
på urngravar och kistgravar. Eftersom 
urngraven är mindre och kistgravar 
finns som enkelgravar och dubbelgra-
var varierar priserna för gravskötseln. 
Vidare erbjuder vi gräsklippningsavtal 
för den som önskar hjälp med enbart 
gräsklippning. 

Gravstensäkerhet
223 rekommenderade brev skickades 
ut beträffande bristande gravstensäker-
het samt erbjudande om åtgärdsförslag. 
Inför varje arbete lämnades ett kost-
nadsförslag till respektive gravrättsinne-
havare. Ca 130 gravstenar är idag åtgär-
dade. Resterande kommer att uppmanas 
åtgärda sina gravvårdar.
 

BOTKYRKA
KYRKOGÅRD

 
 2017 2016
 
Antal fakturerade gravskötslar  529 548
Antal 5-åriga fasttidsavtal 213 209
Antal avräkningsavtal  12 15
Antal äldre längre fasttidsavtal  4 4
Antal allframtidsavtal 106 107

Summa skötselavtal 864 883

Antal riktningar av gravstenar 105 44

LILLA DALENS
BEGRAVNINGSPLATS

 2017 2016
 
Antal fakturerade gravskötslar  258 263
Antal 5-åriga fasttidsavtal 234 207
Antal avräkningsavtal  12 11
Antal äldre längre fasttidsavtal  0  0
Antal allframtidsavtal 0  0

Summa skötselavtal 504 481

Antal riktningar av gravstenar 4 4

TULLINGE
PARKKYRKOGÅRD

 2017 2016
 
Antal fakturerade gravskötslar  128 126
Antal 5-åriga fasttidsavtal 87 83
Antal avräkningsavtal  7 7
Antal äldre längre fasttidsavtal  0  0
Antal allframtidsavtal 0  0

Summa skötselavtal 222 216

Antal riktningar av gravstenar 1 4 

Totalt antal skötselavtal 1 590 1 580

ÅRSAVGIFT 2017 2016
 
Endast gräsklippning
Urngrav 200 200
Kistgrav, enkelgrav 225 225
Kistgrav, dubbelgrav 250 250

Gräsklippning och rabattskötsel
Urngrav 475 475
Kistgrav, enkelgrav 500 500
Kistgrav, dubbelgrav 550  550

Skötsel av grav med häck eller ram
Kistgrav, enkelgrav 550 550
Kistgrav, dubbelgrav 600 600
Kistgrav, större än dubbelgrav 700 700
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Kyrkogårdsförvaltningens resultat
(Begravningsverksamhet exklusive serviceverksamhet)

 Utfall Budget Utfall Budget
 2017 2017 2016 2016

Externa poster

Intäkter    
    
Begravningsavgifter 18 558 000 18 501 000 26 917 029 27 057 000 
Begravningsclearing 58 401 0 338 570 535 000
Övriga intäkter 1 082 599 0 43 640        424 000

Summa 19 699 000 18 501 000 27 299 239 28 016 000
    
Kostnader    
    
Personalkostnader -8 382 000 -9 088 568 -7 256 004 -10 302 000
Begravningsclearing -196 749 -620 000 -699 850 -620 000
Övriga externa kostnader -13 756 251 -6 637 432 -12 006 537 -14 953 000
Avskrivningar -2 096 000 -2 155 000 -1 419 195 -1 655 000

Summa -24 431 000 -18 501 000 -21 381 586 -27 530 000
    
Interna poster    
    
Intäkter    
    
Interna ersättningar för tjänster 1 349 532 1 280 000 1 518 155 1 366 000

Summa 1 349 532 1 280 000 1 518 155 1 366 000
    
Kostnader    
    
Fördelade administrationskostnader -3 664 220 -1 780 000 -2 737 685 -1 700 000
Övriga interna kostnader 0 0 0 0
Intern ränta anläggningstillgångar -124 000 0 -91 809 -152 000

Summa -3 788 220 -1 780 000 -2 829 494 - 1 852 000
    
Årets resultat -4 856 469 0 4 606 315 0
    
Ackumulerat resultat 10 928 817 12 982 847 8 322 502 8 322 502
    
Balanserat resultat 6 072 348 12 982 847 12 982 847 8 322 502
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Kyrkogårdsförvaltningen, Box 240, 147 01 Tumba
Telefon 08-530 222 75 · E-post botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Botkyrka församling är huvudman för begravningsverksamheten i Botkyrka utom Grödinge församling.
Vi ansvarar för tre begravningsplatser: Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård.

Kyrkogårds- och fastighetschef: Camilla Rasmussen. Assistenter: Karin Iversen och Sylvia Näslund. Förman: Lars-Åke Larsson. 
Övriga anställda vid årets utgång: Ove Forsberg, Tomas Lilja, Stefan Nordén och Hanna Ovebring.


