Rekommendationer
- förkortad tid mellan dödsfall och kremering eller gravsättning
Dessa rekommendationer avser den beslutade ändringen av 5 kap. 10 § begravningslagen
(1990:1144) innebärande att en avliden ska gravsättas eller kremeras snarast möjligt och senast en
månad efter dödsfallet.
För att efterleva ändringen i begravningslagen med ikraftträdande den 1 maj 2012 krävs att samtliga
berörda aktörer samarbetar och tar ett gemensamt ansvar, såsom sjukvårdshuvudmännen, anhöriga,
begravningsbyråerna, trossamfunden, begravningshuvudmännen samt Skatteverket.
Rekommendationerna har tagits fram av företrädare för olika organisationer inom
begravningsverksamheten i syfte att underlätta för varje aktör att anpassa sina rutiner utifrån
kommande lagändringar.
Som första åtgärd bör alla inblandade se över sitt informationsmaterial och sina hemsidor så att
dessa överensstämmer med ny lagstiftning.

1.

Begravningsbyråernas ansvar
Det ankommer på den som ordnar med gravsättningen att se till att den avlidne
gravsätts eller kremeras inom en månad efter dödsfallet.
Representanter för begravningsbyråerna bör upplysa den som ordnar med
gravsättningen om tidsfristen och att anstånd ska begäras hos Skatteverket om den
riskerar att överskridas. Anstånd kan meddelas om det föreligger särskilda skäl.

2.

Begravningshuvudmannens ansvar
Tar huvudmannen emot kistlagt stoft för förvaring och det föreligger risk för att
gravsättning eller kremering inte kommer att hinnas med inom en månad efter
dödsfallet, bör huvudmannen underrätta begravningsbyrån eller den som lämnat in
kistan för förvaring.
Har tid och plats för begravningsceremoni ännu inte beställts av den som ska ordna
med gravsättningen bör huvudmannen efterforska skälet till detta och bevaka att
kremering och gravsättning sker inom föreskriven tidsfrist.
Huvudmannen ska i möjligaste mån tillgängliggöra verksamheten genom öppethållande
av kontor, lokaler för kistförvaring och visning, ceremonilokaler, telefontider m.m. så
att anhöriga och deras ombud snabbt och enkelt kan beställa och ta del av de tjänster
som omfattas av begravningsavgiften.
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3.

Trossamfundens ansvar och tillgänglighet
Svenska kyrkan ombesörjer nästan 80 procent av begravningsceremonierna. Därför är
tillgängligheten av största vikt. I Begravningen – ett brev från Svenska kyrkans
biskopar, 2006, framgår följande. Det bör vara rimligt att anhöriga/begravningsbyrån varje
dag kan komma i kontakt med församlingsexpeditionen, åtminstone genom tjänstemobiltelefon och
e-post. Anhöriga bör kontaktas nästföljande arbetsdag.

4.

Krematorieverksamheten
Kremering av stoftet ska ske skyndsamt och bör ske senast inom fem dagar efter det att
begravningsceremoni hållits.

5.

Lokal samverkan
Regelbundna möten för samverkan om lokala rutiner och dialog kring
ansvarsfördelning bör ske. Det är lämpligt att huvudmannen för
begravningsverksamheten är sammankallande för sådant samråd.

Stockholm i april 2012
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