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Tillfälle att föreslå nytt begravningsombud enligt 10 
kap. begravningslagen 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har förordnat Kevin Peatt som begravningsombud i 
Ljusnarsbergs korrunun för perioden 2015-2018. Länsstyrelsen har entledigat Kevin Peart 

från uppdraget från och med elen 19 december 2016. Länsstyrelsen ska därför fotordna 
ett nytt begravningsombud för Ljusnarsbergs kommun. Uppdraget gäller för 
resterande mandatperiod, d. v.s. till och med den 31 december 2018, 

Länsstyrelsen ger kommunen/ organisationen/ församlingen/ fören.ingen tillfälle att föreslå 
personer som är lämpliga för uppdraget som begravningsombud i Ljusnarsbergs 
kommun. 

Förslag emotses senast den 13 februari 2017, Förslag ska vara skriftligen motiverade. 

Motiveringen bör utgå från vad som nedan sägs under rubriken "Kvalifikationskrav för 

begravningsombud". 

Bakgrund 

När en församling (med ordet församling avses här en församling eller ett pastorat inom 

Svenska kyrkan) är huvudman för begravningsverksamheten, ska länsstyrelsen förordna 
ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers 

intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Ett begravningsombud ska utses för en tid av fyra kalenderår, räknat &ån och med den 

1 januari året efter det åt då det hållits val till kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet 

omfattar församlingarna inom en korrunun men länsstyrelsen får besluta om ett annat 

verksamhetsområde om det finns skäl för det. 

Bestänunelser om begravningsombud finns i 10 kap begravningslagen (1990:1144) och 49 

- 58a §§ begravningsförordo.ingen (1990:1147). 

Genom begravningslagen och genom förordningen (2012:358) om behörig länsstyrelse i 
begravni.ngsätenden har Länsstyrelsen i Dalarnas län sedan den l juli 2012 att fullgöra de 
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Församlingen ska låta begravningsombudet få tillgång till samtliga handlingar som avser 

begravningsverksamheten. Begravningsombudet har rätt att nä1vara, ställa frågor och göra 

påpekanden vid sammanträden i församlingen, när frågor om begravningsverksamheten 

behandlas. Begravningsombudet ska kontrollera att församlingen samråder med 

företrädare för andra trossamfund och övriga berörda par ter vid anläggning, utvidgning 

eller väsentlig ändring av en allmän begravningsplats. Beg1:avningsombudet ska verka för 

att församlingen även i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Om begravningsombudet finner att det finns anledning att rikta 

någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten ska 
länsstyrelsen underrättas om detta. 

Vid fullgörande av sitt uppdrag ska begravningsombudet inom sitt verksamhetsområde 

1. skaffa sig kännedom om hut begravningsverksamheten är organiserad och utförs för 

dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten, 

2. informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt 

med företrädare fö1· andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter, 

3 . hos h uvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att 

tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till begravningsombudets kännedom, 

4. skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker 

huvudmannens förslag till begravningsavgift (fr.o.m. 1 januari 2016 gäller i s tället. för 

fors/ag till begravningsavgift kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten). Om 

förslaget avstyrks ska begravningsombudet skriftligen motivera det och lämna ett eget 

förslag till begravningsavgift (fr.o.m. 2016 - egen beräkning av kostnaderna). 

Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen 

utsedde godkände eller auktoriserade revisorn i frågor som rör huvudmannens 

årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och 
kostnader. 

Ett begravningsombud ska senast den 31 maj va1ie år ge in en åtsberättelse till 
länsstyrelsen. 

Ett begravningsombud ska medverka i sådan utbildning som krävs för fullgörande av 

uppdraget. Länsstyrelsen ska stödja begravningsombuden med råd i deras verksamhet 

samt främja erfarenhetsutbyte mellan ombuden. 

Skälig ersättning 

Ett begravningsombud har rätt till skälig ersättning för sitt arbete och sina kostnader. 

Ersättningen betalas av församlingen och utgör en kostnad för begravningsverksamheten. 
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Ersättningen ska bestå av ett årligt grunda1vode och ett belopp per sammanträde som 

begravningsombudet är nä1-varande vid. Beloppen bestäms av regeringen genom 

begravningsförordningen. Ett begravn.ingsombud som får vidkännas löneavdrag eller 

annan inkomstförlust på giund av sammanträden eller utbildning har rätt till ersättning för 

sådan inkomstförlust. 

Kvalifikationskrav för begravningsombud 

T ill begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. 

Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskap 

om och förs tåelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. (10 kap 2 § 
andra stycket begravningslagen) 

Länsstyrelsen måste göra en aktiv prövning av en persons kvalifikationer och lämplighet 

innan han eller hon förordnas som begravningsombud. I lämplighetsbedömningen ingår 

också en jävsprövning. Det tilltänkta ombudet får t.ex. inte ha sådana kopplingar till 
Svenska kyrkan eller annat trossamfund att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. 

Medlemskap kan i sig inte anses diskvalificerande, utan det handlar om anställning eller 

innehav av förtroendeuppdrag. Vid prövningen bör länsstyrelsen ta ställning till 

begravningsombudets möjligheter att utöva sitt uppdrag på ett korrekt och objektivt sätt 

m en också till hur situationen kan uppfattas av dem som begravningsombudet är satt att 

företräda. 

Kunskaper om ekonomi är helt nödvändiga för att ett begravningsombud ska kunna följa 

m ed i budgetarbetet. Likaså för att kunna granska huvudmannens redovisning och för att 

kunna avge ett yttrande över kostnadsberäkningar avseende begravn.ingsverksamheten. 

Även kunskaper om och förs tåelse för andra religioner, livsåskådningar och olika 

b egravningsseder är viktiga aspekter att ta med i bedömningen. (Fritt efter regeringens 

proposition 2011/12:51) 

Hur begravningsombud utses 

Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för 

uppdraget som begravni.ngsombud. Länsstyrelsen ska också ge andra trossamfund än 

Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisat.ioner som är verksamma inom kommunens 

område tillfälle att föreslå lämpliga personer. De förslag p å lämpliga 
begravningsomhud som lämnas rjJJ Jänsstyrelsen ska vara skriftlige11 motiverade. 

Inger Haag 
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