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Remiss avseende – Begravningsclearing (SOU 2015:26)
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, är ett branschförbund inom
begravningsverksamheten i Sverige. Förbundet har 430 huvudmän inom begravningsverksamheten som medlemmar. SKKF är politiskt och religiöst obundet. SKKF lämnar nedan
synpunkter på betänkandet.
SKKF anser att betänkandet i sin helhet är ett mycket bra förslag och att systemet med
nuvarande clearing kan och bör avskaffas i och med införandet av enhetlig begravningsavgiftssats. Att begravningsclearingen avskaffas får inte påverka den enskilde medborgarens
möjligheter till valfrihet vad beträffar val av gravplats. SKKF förutsätter därför att samtliga
huvudmän även i fortsättningen tillser att det finns en valfrihet för den enskilde att kunna
gravsättas hos den huvudman där man så önskar.
Beräkningsmodellen för ersättning till innehavare av enskilda begravningsplatser som
beskrivs i betänkandet är i sin konstruktion mycket enkel och detta är tillfredställande. Dock
vill SKKF framföra en tveksamhet avseende vilka gravplatser som ska tas med vid
beräkningen. Att antalet aktiva gravplatser beräknas och sammanräknas till en av
parametrarna i modellen är naturligt. Men att även inkludera de gravplatser som tidigare
varit upplåtna men återlämnade samt bevarade kulturgravar gör beräkningsmodellen
osäker. Detta eftersom en stor bedömningsfaktor kommer avspegla denna del av
beräkningen. Dessa gravplatser genererar därtill ingen kostnad för gravöppning och vi anser
därmed att dessa ska uteslutas ur modellen vilket innebär att endast aktiva gravplatser tas
med i beräkningsmodellen.
Förutom de osäkra gravplatserna anser vi även att den totala kostnaden i beräkningsmodellen ska sänkas med ytterligare 10 procent eftersom många huvudmän innehar stora
ytor med oanvänd gravplatsmark. Även i detta fall genererar dessa ytor inga kostnader för
gravöppning och bör därmed schablonmässigt uteslutas ur modellen.
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Utöver detta förslag på justering av beräkningsmodellen anser förbundet att det är bra med
en höjning av beloppet som slutligen ska betalas ut vid gravsättning på de enskilda
gravplatserna. Kistgravplatserna får en bra och väl tilltagen finansiering. Urngravplatser,
urna i kolumbarium eller urnmur samt askgravplatser blir dock överfinansierade men det
anser förbundet vara av mindre vikt.
SKKF vill lyfta fram de förenklande och kostnadsbesparande effekter denna förändring
kommer leda till. Huvudmännen får mycket mindre tolkningsproblem avseende clearing och
den administrativa kostnaden kommer sjunka avsevärt runt om i landet. En liten ökning i
form av större enskilda utbetalningar kommer att ske men med positiva effekter för
mottagande parter.
Andra aspekter på användandet av nuvarande clearingsystem
SKKF vill också belysa en annan aspekt i användandet av Kammarkollegiets taxa för clearing.
Detta gäller användandet av denna taxa för beräkning av kostnader för gravsättning av
personer som inte var folkbokförda i Sverige vid dödfallet. I dagsläget används denna taxa
vid fakturering av gravsättning till dödsbon/anhöriga eller Kommunens socialförvaltning för
kostnader för personer som inte var folkbokförda i Sverige vid dödsfallet. Även för
utlandssvenskar och personer med annat band till Sverige används denna taxa.
Hur denna kostnad ska beräknas utan Kammarkollegiets nuvarande taxa för clearing
framgår inte av betänkandet. Men vid införandet av den enhetliga begravningsavgiften och
borttagandet av nuvarande taxa har huvudmännen inte någon taxa att utgå ifrån och det
vore olyckligt om kostnader som beskrivs ovan börjar tas ut godtyckligt av landets
huvudmän.
När det gäller kostnadskonsekvenser vill SKKF igen uttrycka oro över att det nya systemet
med en enhetlig begravningsavgiftssats saknar nödvändig kontrollfunktion med avseende på
kostnadsökningar i verksamheten hos huvudmännen. Det är förbundets mening att
systemet bör kompletteras med sådana funktioner.
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