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1 kap. Inledande bestämmelser
Samfällighetens uppgifter
1 § I dessa bestämmelser ges de närmare förutsättningarna för att
begravningssamfälligheten i Göteborg (begravningssamfälligheten) ska kunna
fullgöra de uppgifter som anges i 2 kap. 10 a § i kyrkoordningen.
Begravningssamfälligheten ska anställa och avlöna den personal samt
anskaffa och underhålla den egendom som behövs för samfällighetens
verksamhet.
2 § Föreskrifter om begravningssamfällighetens ansvar för begravningsverksamheten finns i begravningslagen (1990:1144).
Definitioner
3 § Vid tillämpning av dessa bestämmelser avses med
– församling: de församlingar som inte ingår i ett pastorat som ingår i
begravningssamfälligheten, om något annat inte framgår av bestämmelserna,
– pastorat: de pastorat som ingår i begravningssamfälligheten, om något
annat inte framgår av bestämmelserna, och
– valår: det år då ordinarie kyrkoval hålls i hela landet.

2 kap. Begravningsdelegerade
1 § Begravningsdelegerade är högsta beslutande organ i begravningssamfälligheten.
Begravningsdelegerades uppgifter
2 § Begravningsdelegerade beslutar i principiella ärenden och i ärenden som
på annat sätt är av större vikt, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, avgifter och andra viktiga ekonomiska frågor,
4. val av ledamöter och ersättare till begravningsstyrelsen,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer,
7. fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning, och
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8. ansvarsfrihet.
Begravningsdelegerade beslutar också i andra frågor som anges i dessa
bestämmelser, kyrkoordningen eller i andra bestämmelser beslutade med stöd
av kyrkoordningen.
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3 § Begravningsdelegerade får uppdra åt begravningsstyrelsen att i
delegerades ställe fatta beslut i ett visst ärende eller vissa grupper av ärenden.
Sådana ärenden som avses i 2 § får dock inte delegeras.
Val av begravningsdelegerade
Väljande organ
4 § Ledamöter och ersättare väljs av kyrkofullmäktige i församlingarna och
pastoraten.
Tidpunkt för val till begravningsdelegerade
5 § Val av ledamöter och ersättare till begravningsdelegerade ska förrättas av
nyvalda kyrkofullmäktige för församlingarna och pastoraten senast den 30
november under valåret.
Fyllnadsval till begravningsdelegerade
6 § Om en ledamot eller en ersättare i begravningsdelegerade avgår under
tjänstgöringstiden ska fyllnadsval förrättas av det kyrkofullmäktige som valt
ledamoten eller ersättaren för den tid som återstår.
Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val inträder i stället en ersättare
enligt den turordning som har bestämts för ersättarna.
Antalet ledamöter och ersättare
7 § Begravningsdelegerade fastställer antalet ledamöter och ersättare i
delegerade.
Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda tal och till minst 35.
Antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje församling
eller pastorat får i begravningsdelegerade. Om det då uppkommer ett decimaltal,
avrundas detta till närmast högre hela tal. Det ska alltid utses minst två ersättare
från varje församling eller pastorat.
8 § Om begravningsdelegerade beslutar att antalet ledamöter i delegerade ska
ändras, ska beslutet för att gälla ha anmälts till stiftsstyrelsen senast den 1 mars
under valåret och tillämpas från och med det kommande valet.
9 § Stiftsstyrelsen beslutar hur många ledamöter som varje församling
respektive pastorat ska utse i begravningsdelegerade. Det ska göras på följande
sätt.
Det totala antalet röstberättigade i församlingarna och pastoraten delas med
antalet mandat och därefter delas antalet röstberättigade i varje församling
respektive pastorat med det tal som blir resultatet av den beräkningen. Varje
gång som antalet röstberättigade för en församling eller ett pastorat är jämnt
delbart med detta tal får församlingen eller pastoratet ett mandat.
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Om inte alla mandat kan fördelas på detta sätt, får församlingarna och
pastoraten de återstående mandaten i tur och ordning efter hur stort överskott
var och en av församlingarna respektive pastoraten får vid beräkningen. Om
överskottstalen är lika stora i två eller flera församlingar och/eller pastorat
avgörs företrädet genom lottning.
Om en församling eller ett pastorat får mindre än ett mandat i begravningsdelegerade ska antalet ändå bestämmas till ett. Antalet mandat i övriga
församlingar och pastorat ska då jämkas i motsvarande utsträckning så att det
totala antalet mandat uppgår till det antal som beslutats enligt 7 §.
Med röstberättigad i andra stycket avses en person som uppfyller kraven för
rösträtt enligt 33 kap. 2 § i kyrkoordningen den 1 oktober året före valåret.
Stiftsstyrelsens beslut ska fattas senast den 31 mars under valåret och
tillämpas från och med det kommande valet.
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Valbarhet till begravningsdelegerade
10 § Ledamöter och ersättare i begravningsdelegerade ska väljas bland
ledamöterna eller ersättarna i kyrkofullmäktige i den församling eller det
pastorat som ska förrätta valet.
11 § Valbar till begravningsdelegerade enligt 10 § är dock inte
1. den som är anställd som kyrkoherde i en församling eller ett pastorat, eller
2. den som är anställd av begravningssamfälligheten och som på grund av
sina uppgifter har en ledande ställning bland de anställda.
Uppdragens upphörande vid omval
12 § Om val till kyrkofullmäktige, som har utsett ledamöter och ersättare i
begravningsdelegerade, har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse
har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan
nomineringsgrupperna därvid har ändrats, upphör uppdragen för de ledamöter
och ersättare som valts av detta fullmäktige två månader efter det att omvalet
eller sammanräkningen har avslutats.
När omvalet eller sammanräkningen har avslutats, ska fullmäktige förrätta
nytt val av ledamöter och ersättare för återstoden av tjänstgöringstiden.
Ersättarnas tjänstgöring
13 § Ersättarna inträder till tjänstgöring vid förhinder för ledamot som tillhör
samma församling eller pastorat i den ordning som bestämts vid valet.
I 17 § finns ytterligare bestämmelser om ersättarnas tjänstgöring.
Närvarorätt
14 § Rätt att delta i begravningsdelegerades överläggningar men inte i
besluten har också
1. den kyrkoherde som enligt 3 kap. 5 § är ordförande i begravningsstyrelsen
och
2. vice ordförande i begravningsstyrelsen.
Den kyrkoherde som avses i första stycket 1 har rätt att få sin mening
antecknad i protokollet (särskild mening).
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När den kyrkoherde som avses i första stycket 1 har förhinder gäller den rätt
som framgår av första och andra styckena kyrkoherdens ersättare i begravningsstyrelsen enligt 3 kap. 3 § första stycket andra meningen.
Begravningsdelegerade får bestämma att också andra ska ha rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
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Ärendenas art och beredning
15 § Begravningsdelegerade ska besluta i ärenden som har väckts av
1. begravningsstyrelsen,
2. en ledamot genom en motion,
3. kyrkorådet i en församling eller ett pastorat,
4. kyrkostyrelsen, stiftsstyrelsen eller domkapitlet i Göteborgs stift, eller
5. revisorerna, om det gäller ett ärende som har samband med deras uppdrag.
16 § Innan begravningsdelegerade avgör ett ärende ska det ha beretts av
begravningsstyrelsen. Om ärendet särskilt angår en församling eller ett pastorat
ska kyrkorådet ha beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
I begravningsstyrelsens beredning ska ingå en analys av vilka konsekvenser
ett beslut får för barn.
Begravningsstyrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ärendet.
Hänvisningsbestämmelser
17 § Följande bestämmelser i kyrkoordningen om kyrkofullmäktige ska
tillämpas på begravningsdelegerade:
3 kap. 7 § om mandatperiodens längd,
3 kap. 8 § om ordförande,
3 kap. 9–13 §§ om sammanträden,
3 kap. 14 §, 15 § andra och tredje styckena och 16 § om ersättarnas tjänstgöring,
3 kap. 17 § om beslutsförhet,
3 kap. 17 a § om deltagande på distans,
3 kap. 18 och 19 §§ om jäv,
3 kap. 23–26 §§ om beredning av ärenden,
3 kap. 27 § om bordläggning,
3 kap. 28 och 29 §§ om offentlighet och ordningen vid sammanträdena,
3 kap. 30–40 §§ om hur ärendena avgörs och protokollet, och
33 kap. 11 § första stycket om uppdragets upphörande.
Då ska följande gälla:
1. Bestämmelserna om församling, kyrkofullmäktige och kyrkoråd ska avse
begravningssamfälligheten, begravningsdelegerade och begravningsstyrelsen.
2. Tillkännagivanden ska anslås på begravningssamfällighetens anslagstavla.
3. Kungörelse om sammanträden ska, utöver vad som anges i 3 kap. 12 §,
även lämnas till kyrkoråden i församlingarna och pastoraten, på lämpligt sätt.
4. Vad som sägs i 3 kap. 25 § om kyrkorådet, församlingsrådet och valnämnden ska i stället avse begravningsstyrelsen.
5. Hänvisningen i 3 kap. 38 § 7 till 3 kap. 20 § ska i stället avse 2 kap. 14 §
andra stycket i dessa bestämmelser. (SvKB 2019:20)
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3 kap. Begravningsstyrelsen
1§
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Begravningsstyrelsen är styrelse i begravningssamfälligheten.

Begravningsstyrelsens uppgifter
2 § Begravningsstyrelsen ska
1. bereda ärenden som ska handläggas av begravningsdelegerade,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta begravningssamfällighetens egendom,
3. verkställa begravningsdelegerades beslut om detta inte har uppdragits åt
någon annan, och
4. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i dessa bestämmelser, kyrkoordningen och i andra bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.
Därvid ska begravningsstyrelsen verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.
Begravningsstyrelsen sammansättning
Ledamöterna
3 § En av kyrkoherdarna i en församling eller ett pastorat ska vara ledamot i
begravningsstyrelsen. En annan av kyrkoherdarna ska vara den kyrkoherdens
ersättare. Hur denna ledamot och ersättare utses framgår av 4 §.
Övriga ledamöter och ersättare i begravningsstyrelsen väljs av begravningsdelegerade till det antal dessa bestämmer. Antalet övriga ledamöter får dock inte
vara mindre än sex. Antalet ersättare ska vara minst hälften av antalet ledamöter
som väljs av delegerade.
Den kyrkoherde som är ledamot respektive ersättare är inte förtroendevald
enligt 33 kap. 1 § i kyrkoordningen.
Hur kyrkoherden i begravningsstyrelsen utses
4 § Kyrkoherdarna i församlingarna och pastoraten ska genom omröstning
utse en bland dem att vara ledamot i begravningsstyrelsen och en annan att vara
den kyrkoherdens ersättare. Om två eller flera får lika många röster fattas beslut
genom lottning.
Ledamoten och ersättaren ska utses för den tid för vilken de övriga ledamöterna i begravningsstyrelsen har valts.
Om den kyrkoherde som utsetts till ledamot eller ersättare i begravningsstyrelsen inte längre är kyrkoherde i någon av församlingarna eller pastoraten
ska en ny ledamot eller ersättare utses för återstoden av tjänstgöringstiden.
Begravningsdelegerade ska underrättas om vem som har utsetts till ledamot
respektive ersättare.
Ordförande
5 § Den kyrkoherde som avses i 3 § första stycket första meningen är
ordförande i begravningsstyrelsen. Begravningsdelegerade ska bland begravningsstyrelsens övriga ledamöter välja en eller två vice ordförande. Delegerade
bestämmer tiden för uppdragen som vice ordförande.
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6 § Den kyrkoherde som är ordförande i begravningsstyrelsen och den
kyrkoherdens ersättare som ledamot har rätt till tjänstledighet från uppdraget
som kyrkoherde i en församling eller ett pastorat den tid som behövs för att
fullgöra de uppgifter som anges i dessa bestämmelser.
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7 § Ordföranden i begravningsstyrelsen ska vara ledamot i samtliga organ till
vilka begravningsstyrelsen delegerar beslutanderätt eller ger i uppdrag att
bereda begravningsstyrelsens ärenden. Ordförandens ersättare som ledamot i
begravningsstyrelsen ska vara ersättare även i ett sådant organ.
Ordföranden får förordna sin ersättare som ledamot i begravningsstyrelsen att
i ordförandens ställe vara ledamot i ett organ enligt första stycket. Förordnandet
ska avse den tid för vilken de övriga ledamöterna i organet har valts.
Ordföranden är då i stället ersättare i det organet.
En kyrkoherde som tillträder som ordförande i begravningsstyrelsen under
pågående mandatperiod får återkalla ett förordnande enligt andra stycket.
När uppdragen upphör efter omval
8 § Om ett nytt val enligt 2 kap. 12 § andra stycket har ägt rum till
begravningsdelegerade upphör uppdragen för samtliga förtroendevalda som
valts av begravningsdelegerade. Begravningsdelegerade ska förrätta nya val för
återstoden av tjänstgöringstiden. Till dess att ett sådant val har ägt rum ska dock
ledamöterna och ersättarna i begravningsstyrelsen kvarstå i sina uppdrag.
Valbarhet
9 § Den som väljs till begravningsstyrelsen enligt 3 § andra stycket ska vara
valbar enligt 33 kap. 4 § första stycket första meningen i kyrkoordningen. Härtill
ska den som väljs vara kyrkobokförd i en församling eller i en församling som
ingår i ett pastorat.
Valbarhetshinder
10 § Valbar till ledamot och ersättare i begravningsstyrelsen enligt 3 § andra
stycket är inte
1. den som är anställd som biskop,
2. den som är anställd som kyrkoherde i en församling eller ett pastorat,
3. den som är anställd hos begravningssamfälligheten och som på grund av
sina uppgifter har en ledande ställning bland de anställda,
4. den som är anställd hos begravningssamfälligheten och som har en
tjänstgöringsgrad över 20 procent av heltid för sin befattning beräknat för en
period på fem månader.
Bestämmelserna om valbarhetshinder för anställda enligt första stycket 4 ska
på motsvarande sätt tillämpas för den som är uppdragstagare.
Hänvisningsbestämmelser
11 § Följande bestämmelser i kyrkoordningen om kyrkoråd m.m. ska
tillämpas på begravningsstyrelsen:
4 kap. 3 § om styrelsens uppgifter,
4 kap. 8 § om mandatperiod,
4 kap. 10 § om fyllnadsval,
4 kap. 12 § första stycket om tillfällig ordförande,
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4 kap. 13 § om tid och plats för sammanträdena,
4 kap. 14 § om ersättarnas tjänstgöring,
4 kap. 15 § om beslutsförhet,
4 kap. 15 a § om deltagande på distans,
4 kap. 16 och 17 §§ om jäv, och
4 kap. 18 § om ärendenas avgörande och protokollet.
Då ska följande gälla:
1. Bestämmelserna om kyrkofullmäktige och kyrkoråd ska avse begravningsdelegerade respektive begravningsstyrelsen.
2. Tillkännagivanden ska ske på begravningssamfällighetens anslagstavla.
(SvKB 2019:20)
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4 kap. Ekonomisk förvaltning och revision
1 § Vad som sägs i 47 och 48 kap. i kyrkoordningen om medelsförvaltning,
budget, räkenskaper och redovisning samt revision gäller för begravningssamfälligheten. Därvid ska bestämmelserna om församling, kyrkofullmäktige
och kyrkoråd avse begravningssamfälligheten, begravningsdelegerade och
begravningsstyrelsen.

5 kap. Tillsyn1
1 § Av 10 kap. 1 § begravningslagen framgår att länsstyrelsen utövar tillsyn
över begravningsverksamheten.
2§

Upphört att gälla. (SvKB 2019:20)

3 § Den kyrkoherde som är ordförande i begravningsstyrelsen ansvarar för
tillsyn över all verksamhet i begravningssamfälligheten utifrån ett pastoralt
perspektiv.
___________
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Rubriken ändrad genom SvKB 2019:20
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