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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-17 kl. 15:00-15:20

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Anderas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
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Upphörande med kommunal förteckning över samt finansiering
av begravningsförrättare/officiant vid
borgerliga/konfessionslösa begravningar

STK-2020-542
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 1966 (Bih 160) beslut om att den dåvarande drätselkammaren
skulle bistå allmänheten med anvisande av borgerliga begravningsförrättare samt att anslå
medel för att täcka kostnaderna för ersättning till officianter utanför Svenska kyrkan.
Vid denna tidpunkt uppgick antalet begravningar utanför Svenska kyrkan i Malmö till ett
tjugotal eller 1 %. Sedan 1996 blir ingen automatisk medlem i Svenska kyrkan. Från år 2000
är Svenska kyrkan skild från staten. Endast medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift,
vilken inkluderar en kostnadsfri begravningsakt. Däremot debiteras alla en obligatorisk
begravningsavgift via skattsedeln. Nationellt uppgick antalet begravningar utanför Svenska
kyrkan under 2019 till cirka 32 % varav 14 % avser borglig begravning.
I Malmö är tillgången till officianter för konfessionslösa begravningar större än de elva
officianter och tre begravningsbyråer som på begäran får ersättning från kommunen för
genomförda borgerliga begravningar. Med anledning av den utveckling som skett sedan 1966
när det gäller officianternas tillgänglighet för begravningar utanför Svenska kyrkan samt att
finansieringsmodellen för begravningar har förändrats, föreslås att kommunfullmäktige från
och med 1januari 2021 upphäver beslutet från 1966 (Bih 160)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige upphäver från och med 1 januari 2021 beslutet 1966 (Bih 160)
om att kommunen ska bistå allmänheten med anvisande av borgerliga
begravningsförrättare samt att kommunen ska betala ersättning till
begravningsförrättare utanför Svenska kyrkan.
Beslutsunderlag
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