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§1
1 Dagordning, protokoll mm
Beslut
Nämnden beslutar att
1. Fastställa utsänd dagordning
2. Ordföranden och Sara Stenudd justerar dagens protokoll
2021-02-25.

Kyrkogårdsnämnden

Protokoll nr 1/2021
Sida 3 (16)
2021-02-11

§2
Föregående protokoll
Beslut
Nämnden beslutar att godkänna protokollet från 2020-12-17.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från kyrkogårdsnämndens föregående sammanträde
2020-12-17.
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§3
Anmälan av övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Inga förelåg.
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§4
Inkomna skrivelser och protokoll anmälda i
Kyrkogårdsnämnden
KYF 2021/5

Beslut
Nämnden beslutar enligt kyrkoårdsförvaltningens förslag.
1. Kyrkogådsnämnden beslutar att godkänna anmälan och lägga den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av inkomna skrivelser, beslut, domar samt redogörelse för
förvaltningens kontorsremisser.
Handlingar i ärendet
 KYF 2021/5-1 Inkomna skrivelser och protokoll 20200211
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§5
Förvaltningsgruppens samrådsprotokoll 2021
KYF 2021/3

Beslut
Nämnden beslutar enligt kyrkogårdsförvaltningens förslag.
1. Kyrkogårdsnämnden beslutar att godkänna samrådsprotokollet.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan gjordes av: Samrådsprotokoll från förvaltningsgrupp
2021-02-03.
Handlingar i ärendet
 KYF 2021/3-1 Samrådsprotokoll 20200203
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§6
Rapport från funktionshindersrådets sammanträde
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen Svante Borg redogjorde för
funktionshinderrådets sammanträde 2021-02-08. Rådet hade inga
synpunkter på dagens ärenden till Kyrkogårdsnämnden.
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§7
Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation
KYF 2021/4

Beslut
Nämnden beslutat enligt kyrkogårdsförvaltningens förslag.
1. Kyrkogårdsnämnden godkänner anmälan och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom
kyrkogårdsförvaltningen enligt nedan sammanställning.
Anmälan enligt 2.9 delegationsordning.
Handlingar i ärendet
 KYF 2021/4-1 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på
delegation 20210211
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§8
Verksamhetsberättelse för kyrkogårdsnämnden 2020
KYF 2021/37

Beslut
Nämnden beslutar enligt kyrkogårdsförvaltningens förslag.
1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
verksamhetsberättelse för år 2020 och överlämnar den till
kommunstyrelsen
2. Kyrkogårdsnämnden ansöker om ombudgetering för
klimatinvesteringsmedel för projektering av fjärrvärme med 0,7
mnkr.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden bedöms som helhet ha löst tilldelade uppdrag under året.
Smärre volymmässiga underskridande i några målsättningar
kompenseras väl av nämndens förmåga att under framför allt våren
möta Coronapandemins komplicerade utmaningar. Nämndens
förmåga att lösa begravningsverksamheten har dessutom på flera
sätt utgjort ett stöd för hela Stockholmsregionen.
Handlingar i ärendet
 KYF 2021/37-1 Verksamhetsberättelse för
kyrkogårdsnämnden 2020
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§9
Verksamhetsplan 2021 för Kyrkogårdsnämnden
KYF 2021/36

Beslut
Nämnden beslutar enligt kyrkogårdsförvaltningens förslag.
1. Kyrkogårdsnämnden godkänner föreliggande
verksamhetsplan för 2021 och överlämnar den till
kommunstyrelsen
2. Kyrkogårdsnämnden beslutar om omslutningsförändring
om 8 mnkr
3. Kyrkogårdsnämnden beslutar om ersättningar till
församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser i
enlighet med detta utlåtande.
4. Kyrkogårdsnämnden godkänner ansökan om
investeringsmedel om 10 mnkr för klimatåtgärder från
Central medelsreserv i enlighet med bilaga 1
5. Kyrkogårdsnämnden godkänner ansökan om
investeringsmedel om 3,5 mnkr för klimatåtgärder från
Central medelsreserv i enlighet med bilaga 2
6. Kyrkogårdsnämnden godkänner ansökan om
investeringsmedel om 3 mnkr för trygghetsskapande
åtgärder från Central medelsreserv i enlighet med bilaga 3
7. Kyrkogårdsnämnden godkänner ansökan om
investeringsmedel om 2 mnkr för trygghetsskapande
åtgärder från Central medelsreserv i enlighet med bilaga 4
8. Kyrkogårdsnämnden ansöker om budgetjustering för ökade
kostnader för avskrivningar med 1,3 mnkr och ökade
kostnader för internräntor med 0,3 mnkr
9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sylvia Lindgren m.fl. (S) lade fram eget förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservation anfördes av Sylvia Lindgren fl (S) och lade fram
förslag enligt följande:
"1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag
2. Att därutöver anföra
Förslaget till verksamhetsplan rymmer flera viktiga insatser där vi
delar förvaltningens uppfattningar. Vi tvingas dock samtidigt
konstatera att det finns insatser som begränsas av en alltför snäv
budget. Det är en märklig ordning där kommunfullmäktiges
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politiska majoritet år efter år budgeterar för stora överskott i
kyrkogårdsnämndens verksamhet i förhållande till intäkterna från
begravningsavgiften samtidigt som stora behov föreligger. Vi vill
därför poängtera att det socialdemokratiska budgetförslaget för
kyrkogårdsnämnden skulle inneburit en budget om totalt 12
miljoner kronor ytterligare. Dessa medel skulle med fördel kunnat
användas för åtgärder som förstärkt underhållet, bidragit till fler i
arbete och höjt ambitionerna såväl för tillgänglighet som
klimatarbete.
Att fullt ut använda de medel som staden tagit ut i
begravningsavgift för begravningsverksamheten påverkar inte
stadens driftsekonomi varför vi anser att nämnden bör hemställa hos
kommunstyrelsen att de till fullmäktige ska föreslå en höjd budget
för kyrkogårdsnämnden i enlighet med det socialdemokratiska
förslaget.
Vi anser vidare, utöver de åtgärder som redovisas i förslaget till
verksamhetsplan, att nämnden, i samverkan med SL, ska låta utreda
förutsättningarna för att låta servicebussar trafikera
Skogskyrkogården som alternativ till de stora bussar som idag
trafikerar området. Det skulle såväl öka tillgängligheten som
minska miljö- och klimatpåverkan."

Sammanfattning av ärendet
Nämnden redogör i verksamhetsplan för 2021 hur verksamheten
planeras under året med utgångspunkt från KF:s budget och
målbeskrivningar. I följande sammanfattning redovisas nämndens
uppdrag och 2021 års ekonomiska förutsättningar. Vidare görs en
redovisning över vilka insatser som är prioriterade under året.
Handlingar i ärendet
 KYF 2021/36-1 Verksamhetsplan för Kyrkogårdsnämnden
2021
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§ 10
Remiss Stockholm stads trygghetsprogram 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1939
2020/02246

Beslut
Nämnden beslutar enligt kyrkogårdsfövaltningens förslag.
1. Kyrkogårdsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budget för 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag
att revidera Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram
2018-2021. Vilket nu är färdigt, i form av Stockholms stads
trygghetsprogram 2020-2023.
Det nya programmet föreslås gälla samtliga nämnder och
bolagsstyrelser.
Handlingar i ärendet
 KYF 2020/2246-2 Stockholm stads trygghetsprogram 20202023
 KYF 2020/2246-5 Svar på remiss Stockholms stads
Trygghetsprogram 2020-2023
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§ 11
Svar på remiss gällande ”förslag till ändrade föreskrifter
och nya allmänna råd gällande kyrkliga kulturminnen”
Remissvar från Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning
2020/02625

Beslut
Nämnden beslutar enligt kyrkogårdsförvaltningens förslag.
1. Kyrkogårdsnämnden överlämnar detta utlåtande som svar på
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Riksantikvarieämbetet har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter
och allmänna råd om kyrkliga kulturminnen. De ändrade
föreskrifterna syftar till att förtydliga begreppet kyrkotomt samt till
att tydliggöra den negativa påverkan som systematiskt borttagandet
av gravvårdar har på begravningsplatsernas kulturvärden. I förslaget
införs kravet att göra borttagandet av gravanordningar med
tillhörande gestaltad vegetation tillståndspliktigt.
Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning framhåller att
föreskrifterna bör justeras på sådant sätt att borttagande av
gravanordning i syfte att möjliggöra återupplåtelse av gravplatsen
inte omfattas av bestämmelsen. Dessutom bör begreppet gestaltad
vegetation förtydligas till att omfatta vedartad vegetation.
Handlingar i ärendet
 KYF 2020/2625-2 remissvar Förslag till ändrade föreskrifter
och nya allmänna råd gällande kyrkliga kulturminnen
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§ 12
Mottagande av gåva till Norra begravningsplatsen
KYF 2021/290

Beslut
Nämnden beslutar enligt kyrkogårdsförvaltningens förslag.
1. Kyrkogårdsnämnden godkänner för sin del förslag till
genomförande och föreslår att kommunfullmäktige godkänner
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Testamente efter Ulla Eriksson till Norra begravningsplatsen.
Handlingar i ärendet
 KYF 2021/290-1 (Godkänd - R 1) Mottagande av gåva till
Norra begravningsplatsen
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§ 13
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Svante Borg orienterade nämnden om det
pågående projektet Järva Begravningsplats, Etapp 1. Projektet är
igång och NCC har börjat stängsla in arbetsplatsen inför den
masshantering som inleder projektet.
Förvaltningen kommer öka sin ambition vad gäller kommunikation
kring projektet. Samtal förs med andra instanser och förvaltningar
för att enhetliga svar ska nå allmänheten.
Avseende frågan om pulkaåkning på Skogskyrkogården som lyfts
medialt i stor utsträckning arbetar förvaltningen med att ta fram ny
skyltning till området.
Den polisanmälan som gjordes av en privatperson om välta
gravstenar på Norra begravningsplatsen har lagts ned av polisen.
Efter vidare kontroll mot tidigare inventerade gravstenar som välts i
december framkom att dessa stenar ingick däribland. Vidare
information till media har gått ut. Vandaliseringen föranleder att
åtgärder med trygghetsperspektiv, såsom ökad belysning, utreds.
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§ 14
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor förelåg.
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