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Dnr: BV 2020-0046 

Till er, vänner på begravningsbyråerna i Göteborg, med 
anledning av covid-19 
Vi, som representanter för begravningssamfälligheten och Svenska kyrkans församlingar och pastorat i 

Göteborgs stad skriver till er med anledning av den märkliga tid, präglad av det nya coronaviruset, som vi 

alla lever i just nu. 

Under de senaste veckorna har planeringen för verksamheten i den kris som en allmän smittspridning 

innebär tagit fart. Den 24 mars möttes undertecknade för samråd och planering avseende 

begravningsverksamheten och begravningsgudstjänsterna i Göteborgs stad. . Efter detta samtal vill vi 

rikta en allvarlig vädjan till er, som möter sörjande och planerar för begravning.  

Med tanke på att vi kan befara ett ökat tryck på begravningsverksamheten under kommande månader, 

önskar vi att anhöriga uppmanas att inte skjuta upp begravningsakten. 

Vi har redan sett hur begravningar bokats av och skjutits upp på obestämd framtid. Det beror förstås på 

att man är rädd för större samlingar och att äldre människor inte bör delta, något som är fullt begripligt. 

Med tanke på att rådet till äldre att inte delta, och begränsningar i att samla människor, förmodligen 

kommer att kvarstå under längre tid, tycker vi ändå att man bör avråda från att skjuta upp begravnings-

gudstjänster/ceremonier. 

Istället skulle vi önska att begravningar genomförs med bara de allra närmaste närvarande, och att man i 

så fall uppmuntrar till att ha någon form av minnestund eller minnesgudstjänst längre fram där fler kan 

delta. Vi är också öppna för möjligheten att hålla begravningar utomhus. 

Eftersom vi kan förvänta oss fler dödsfall de kommande månaderna, vill vi försöka se till att 

förvaringstiderna i kapellens bisättningslokaler och på krematoriet, blir så korta som möjligt istället för 

att förlängas. Vi är väl medvetna om att detta inte är enkelt, men eftersom ni i de flesta fall, på de 

anhörigas uppdrag, påbörjar planeringen av begravningarna önskar vi att ni har med er denna tanke, och 

avråder från att skjuta upp begravningarna. 
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