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Reglemente för kyrkogårdsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 
(Utl 2006:193) 
(Ersätter Kfs 2000:3) 
 
 
1 § 
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även regle-
mente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.  
 
Nämndens uppgifter 
 
2 § 
Stockholms kyrkogårdsnämnd svarar för stadens begravningsverksamhet en-
ligt begravningslagen och handhar därvid förvaltningen av staden tillhöriga, åt 
staden upplåtna och åt stadens förvaltning annars överlämnade begravnings-
platser med vad därtill hör. 

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag eller annan för-
fattning åligger huvudman för begravningsverksamheten och som inte an-
kommer på kommunfullmäktige. 
 
Delegering från kommunfullmäktige  
 
3 § 
Nämnden får i fullmäktiges ställe besluta om  
1. skäligt bidrag inom ramen för nämndens budget till innehavare av allmän 

begravningsplats som avses i 9 kap 13 § begravningslagen,  
2. avgifter och annan ersättning för skötselåtaganden och därmed jämförliga 

tjänster som inte ingår i begravningsavgiften enligt lag, varvid avgift och 
ersättning skall svara mot självkostnaden för tjänsterna och den kommuna-
la likställighetsprincipen iakttas,  

3. avtal med andra huvudmän om åtaganden att utföra uppgifter inom be-
gravningsverksamhet mot vederlag som täcker självkostnaden. 
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4 § 
I nämndens redovisning till kommunfullmäktige av hur den fullgjort de upp-
drag som avses i 3 § ovan bör anges, såvitt avser uppdrag  
3 § 1. bidragsmottagare och storleken av varje bidrag,  
3 § 2. slag av åtaganden samt kostnader och intäkter i verksamheten,  
3 § 3. de avtal som träffats samt kostnader och intäkter i verksamheten. 
 
Förvaltningsorganisation  
 
5 § 
Under nämnden lyder kyrkogårdsförvaltningen. Förvaltningen leds av en för-
valtningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. 

Nämnden får utfärda instruktion för kyrkogårdsförvaltningen och dess per-
sonal. 
 
Antal ledamöter och ersättare  
 
6 § 
Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.  
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