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Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 29 november 2012 att ge en särskild 

utredare i uppdrag att se över vissa frågor på begravnings-

området (dir. 2012:118) i syfte att utveckla en flexibel och 

modern begravningslagstiftning. Utredaren ska analysera be-

hovet av ändrad lagstiftning i syfte att uppnå en miljömässig 

hantering av metaller efter kremering och hur ansökningsför-

farande och prövning av nya begängelsemetoder skulle kunna 

gå till. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2013. 

Uppdraget utvidgas nu genom att utredaren får i uppdrag att 

också utreda frågan om hur avgifterna även för begravnings-

verksamheten i Stockholms och Tranås kommuner kan inlem-

mas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats. 

Utredaren ska föreslå lämpliga förändringar och lämna de 

författningsförslag som behövs. 

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas senast 

den 31 december 2013. 

Bakgrund 

Enligt 9 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) ska den som är 

folkbokförd i Sverige betala en avgift för begravningsverksam-

heten (begravningsavgift). Skyldigheten gäller således för alla, 

dvs. oavsett medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsav-
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giften ska betalas till den huvudman – en församling inom 

Svenska kyrkan eller en kommun – inom vars förvaltningsom-

råde den avgiftsskyldige är folkbokförd. Avgiftssatsen beräknas 

genom att den totala nettokostnaden för en huvudmans begrav-

ningskostnader divideras med det totala beskattningsunderlaget 

för personer som är folkbokförda inom huvudmannens förvalt-

ningsområde. 

Regeringen beslutade den 21 mars 2013 propositionen Folk-

bokföringen i framtiden (prop. 2012/13:120). Riksdagen fattade 

beslut avseende propositionen den 29 maj 2013 

(bet.2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254) I propositionen före-

slås att folkbokföring inte längre ska ske i en församling inom 

Svenska kyrkan utan i en kommun. Att folkbokföring inte 

längre ska ske i territoriell församling inom Svenska kyrkan får 

konsekvenser främst för Svenska kyrkan och för hanteringen av 

begravningsavgifterna. 

I propositionen lämnas förslag som innebär att en enhetlig 

begravningsavgiftssats ska gälla för den begravningsverksamhet 

som bedrivs av huvudmännen inom Svenska kyrkan. 

Stockholms och Tranås kommuner, som är huvudmän för be-

gravningsverksamheten inom sina förvaltningsområden, om-

fattas dock inte av förslaget. I propositionen aviserar regeringen 

att frågan hur avgifterna även för begravningsverksamheten i 

Stockholms och Tranås kommuner kan inlemmas i systemet 

med enhetlig begravningsavgiftssats bör utredas. 

Uppdraget 

Utredaren ges nu i uppdrag att, utöver det som framgår av redan 

beslutade direktiv, se över frågan om hur avgifterna även för 

begravningsverksamheten i Stockholms och Tranås kommuner 

kan inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgifts-

sats. Utredaren ska lämna förslag till behövliga författningsänd-

ringar. 
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Konsekvensbeskrivningar 

Det som anges om konsekvensbeskrivningar i ursprungsdirek-

tiven gäller i tillämpliga delar också för dessa tilläggsdirektiv. 

Om något av förslagen påverkar det kommunala självstyret, ska 

dess konsekvenser och de särskilda avvägningar som föranlett 

förslagen särskilt redovisas. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Det som anges om samråd i ursprungsdirektiven gäller i 

tillämpliga delar också för dessa tilläggsdirektiv. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013. 

(Socialdepartementet) 


