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Årsberättelse för begravningsombud 

Årsberättelse avseende kalenderår: ____________________________ 

Ange kommun där du är begravningsombud: 

______________________________________________________________ 

Ange vilken begravningshuvudman (församling) årsberättelsen avser: 

______________________________________________________________________ 
(Observera att en årsberättelse ska ges in för varje huvudman och samtliga frågor ska besvaras) 

Ditt 
namn:__________________________________________________________________ 

Adress, ort och 
postnummer:_____________________________________________________________ 

Telefonnummer:__________________________________________________________ 

E-postadress (anges om du godkänner att Länsstyrelsen kommunicerar via angiven e-post)

______________________________________________________________________ 

1. Redogörelse för verksamhetsåret (det närmast föregående kalenderåret)

Allmän redogörelse för hur uppdraget har fullgjorts. 

Redogör för de kontakter som tagits med huvudmannen. 

Blanketten skickas senast den 31 
maj till: 
ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se 
eller 
Länsstyrelsen Östergötland 
Rättsenheten 
581 86 Linköping  
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Redogör för kontakten med enskilda personer, eventuell uppgift om hur många som tagit kontakt 
och hur många som inte var medlemmar i Svenska kyrkan. 

Redogör för hur du skaffat kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs 
för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål om verksamheten. 

Redogör för dina kontakter med andra trossamfund än Svenska kyrkan. 

Har du tagit andra initiativ för att bli känd bland dem som inte tillhör Svenska kyrkan? Redogör i så 
fall för detta. 

Har du framlagt förslag till förändringar eller annat till huvudmannen? Redogör i så fall för detta. 

Har du funnit anledning till att rikta anmärkning mot huvudmannens sätt att sköta 
begravningsverksamheten? Redogör i så fall för detta.  

Har det varit aktuellt hos huvudmannen att anlägga, utvidga eller på annat sätt väsentligen ändra 
någon begravningsplats? Redogör i så fall för din kontroll av att huvudmannen har haft samråd med 
andra trossamfund och andra som berörs. 
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Har du tillstyrkt eller avstyrkt huvudmannens kostnadsberäkning till Kammarkollegiet? I det fall du 
har avstyrkt, redogör för din beräkning.  
 
 
 
 
 

 

2. Uppgift om genomgången utbildning 

Redogör för om du under verksamhetsåret har genomgått någon utbildning för ombud. 
 
 
 
 
 

 

3. Samråd med huvudmannens revisor 

Vilken revisor (godkänd eller auktoriserad) har du haft samråd med? 
 
 

Ange datum för när du hade samråd (samråd ska ske senast den 15 maj varje år). 
 

Redogör över samrådet. 
 

Har kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader i 
huvudmannens årsredovisning uppfyllts? 
 
Ja ☐             Nej ☐ 
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Redogör för hur kravet på särredovisning har uppfyllts. 

4. Redovisning av nedlagd tid (anges i timmar)

Tid för protokollförda sammanträden hos 
huvudmannen: 

Tid för annat arbete specifikt avseende 
huvudmannen: 

5. Kostnader för ditt arbete med huvudmannen (anges i kronor)

Årligt 
grundarvode 

Om uppdelning av 
grundarvode har 
gjorts, redogör för 
hur uppdelningen 
har gjorts i rutan 
övrigt nedan.  

Sammanträdes-
arvoden 

Ersättning för 
förlorad 
arbetsinkomst 

Reseersättning och 
traktamente 

Övriga kostnader 

Vid övriga 
kostnader, redogör 
för dessa i rutan 
övrigt nedan.  

Övrigt 
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Bilaga  

 

Bestämmelser enligt begravningsförordningen (1990:1147) 

Begravningsombudets uppgifter  
49 § Vid fullgörande av sitt uppdrag ska begravningsombudet inom sitt verksamhetsområde  
 
1. skaffa sig kännedom om hur 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 för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter, 
3. hos huvudmannen 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 kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten. Meddelandet ska 
lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan lämnat underrättelse om samtliga sina 
huvudmäns kostnader för begravningsverksamheten enligt 3 § första stycket förordningen 
(1999:729) om begravningsavgift. Om förslaget avstyrks ska begravningsombudet skriftligen 
motivera det och lämna en 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. Om huvudmannen har utsett två eller flera godkända eller auktoriserade revisorer 
är det tillräckligt att samrådet sker med en av dem. Är flera begravningsombud förordnade 
för samma huvudman ska länsstyrelsen besluta om arbetsfördelningen mellan ombuden.  
 
Begravningsombudens ersättning och redovisning 
53 § Ett begravningsombud har enligt 10 kap. 7 § begravningslagen (1990:1144) rätt till 
skälig ersättning av huvudmannen för sitt arbete. Ersättningen ska bestå av ett årligt 
grundarvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. 
Sammanträdesersättning betalas ut endast för protokollförda sammanträden hos en 
huvudman och sammanträden för samråd enligt 2 kap. 2 § andra stycket begravningslagen.  
 
54 § Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den 1 januari i den 
kommun eller annat verksamhetsområde som begravningsombudet utsetts i enligt följande. 
 
Folkmängd den 1 januari         Grundarvode, kronor 
 
–24 999                          8 500 
 
25 000–74 999                   11 500 
 
75 000–                          17 000 
 
Sammanträdesarvodet ska vara 450 kronor per sammanträde som begravningsombudet är 
närvarande vid.  
 
56 § Ett begravningsombud har enligt 10 kap. 7 § begravningslagen rätt till skälig ersättning 
för sina kostnader. Ersättning ska betalas för sådana kostnader som varit nödvändiga för 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990729.htm#P3S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990729.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901144.htm#K10P7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901144.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901147.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901144.htm#K10P7
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fullgörande av uppdraget. Reseersättning och traktamente betalas enligt de bestämmelser om 
reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.  
 
57 § Ett begravningsombud ska begära ersättning hos var och en av huvudmännen inom 
verksamhetsområdet. Därvid ska grundarvodet fördelas lika mellan huvudmännen inom 
verksamhetsområdet. I en begäran om ersättning ska de sammanträden som 
begravningsombudet varit närvarande vid redovisas. Har begravningsombudet deltagit i 
sammanträden som avsett flera huvudmäns verksamhet, ska det av begäran framgå enligt 
vilka grunder ersättningsanspråket har fördelats mellan huvudmännen.  
 
58 § Ett begravningsombud ska senast den 31 maj varje år ge in en årsberättelse till 
länsstyrelsen. Om begravningsombudet har flera huvudmän ska en årsberättelse ges in för 
varje huvudman. Om det finns flera begravningsombud för en huvudman ska varje ombud ge 
in en egen årsberättelse. En årsberättelse ska innehålla en redogörelse för verksamheten 
under det närmast föregående kalenderåret. Till årsberättelsen ska fogas en redogörelse för 
det samråd som begravningsombudet enligt 49 § har haft med huvudmannens revisor. Av 
redogörelsen ska det särskilt framgå hur kravet på särredovisning har uppfyllts. 
Årsberättelsen ska också innehålla en redovisning av den tid som lagts ned på sammanträden 
och annat arbete, uppgift om genomgången utbildning samt kostnaderna för 
begravningsombudets arbete.  
 
58 a § Länsstyrelsen ska kontrollera att begravningsombudets årsberättelse är fullständig 
och uppfyller de krav som anges i begravningslagen och i denna förordning. Om 
årsberättelsen är bristfällig ska länsstyrelsen förelägga begravningsombudet att inkomma 
med komplettering.  
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901147.htm#P49
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