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VANLIGA MOMENT 
STÄDNING 
Med städning avses inom förvaltningen att material såsom synligt skräp, störande inslag ogräs 
och annat organiskt material där det inte hör hemma tas bort. Ytorna ska upplevas väl 
underhållna och säkra efter genomförd städning. Efter utförd städning ska ytorna ge ett intryck 
av att någon sköter om och prioriterar dem. Besökare ska få ett positivt intryck av nystädade ytor 

TILLSYN 
Med tillsyns avses löpande kontroll av ytor, att de uppfyller tänkt funktion, är säkra och hela. 
Beroende på vad det handlar om behöver kontroll göras mer eller mindre ofta. Ofta handlar det 
om att titta av ytor men gäller det exempelvis vattenkranar så måste funktionen också testas. I 
samband med tillsyn kan mindre enkla åtgärder göras när man ändå är på plats men större 
åtgärder sker antingen i planerade skötselmoment eller i form av underhåll. Upptäcks skador som 
är farliga ska detta rapporteras in omgående till arbetsledningen, tillfälliga åtgärder skall alltid 
göras direkt. All personal har ett generellt ansvar för att rapportera in sådant som sker ute på 
kyrkogårdarna och som arbetsledningen eller administrationen kan behöva få information om. 

ARBETSORDRAR 
Med arbetsordrar avses de utskick som görs från förvaltningens centrala kundtjänst och som 
fördelas av arbetsledningen, Arbetsordrar kan även skickas inom organisationen. Vid osäkerhet 
om vad som ska utföras kontakta den som förmedlat arbetsordern. 

SKYDDSUTRUSTNING MM 
Lämplig skyddsutrustning och varselkläder ska alltid användas oavsett arbetsuppgift, handskar, 
solskydd, skyddsglasögon mm är mycket viktiga för att arbetsskador inte ska uppstå. Finns 
osäkerhet gällande vilka skydd som ska användas när prata med arbetsledningen direkt. Absol 
skall alltid finnas tillgängligt för att hantera oljespill och liknande föroreningar omgående. 

SKYLTAR 
Skyltar, affischer och informationstavlor är viktiga för att vi ska kunna informera om vad som 
pågår. Skyltar skall därför alltid ha extra omvårdnad, är de trasiga eller felaktiga meddela 
arbetsledningen omgående.  

TRAFIKMILJÖ OCH ARBETSFORDON 
Delar av våra ytor är trafikmiljöer som både arbetsfordon och allmänheten trafikerar. Var 
uppmärksam och visa hänsyn för att undvika olyckor eller att besökare störs. Generellt gäller 
samma föreskrifter för våra trafikerade vägar som för övrig trafikmiljö. 

GRAVSTENSSÄKERHET 
Kontrollera stenar så de inte sjunkit eller satt sig. Stående stenar kontrollerar vi inte, då det kan 
föreligga risk för arbetsolyckor. Men om vi misstänker att de är lösa så rapportera det till 
arbetsledningen som meddelar kontaktperson för stengruppen. 

BESÖKARE OCH ALLMÄNHET 
Våra ytor är till för våra besökare, dessa kan vara både gravrättsinnehavare, skötselkunder eller 
personer som passerar igenom våra ytor. Kyrkogårdsmarken är en plats för att finna lugn och ge 
möjlighet till sorgearbete, i allt vårt arbete inom ytorna bör vi sträva efter att upprätthålla detta. 
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GRAVSKÖTSEL 
MINNESLUNDAR, ASKGRAVPLATSER, OCH KISTLUNDAR 
FUNKTIONSKRAV 
Anläggningarna ska se vårdade ut och uppfylla avsedd funktion. Helhetsintrycket har stor 
betydelse för hur kvaliteten upplevs. 
TILLSYN 
Tillsyn minst en gång varje arbetsdag eller oftare vid behov 

Observera särskilt: 
•  Kontroll av sättningar/svackor inom området. (10cm per 200cm) 
•  Smyckning får endast ske på anvisad plats 
•  Skador och åtgärdsbehov på stenar, stenramar och staket eller annat material som hör till 
anläggningen anmäls till arbetsledning för åtgärd. 
•  Undvik att köra på ytorna med arbetsfordon så att skador uppstår 
ARBETSBESKRIVNING 

Ljus 
•  Marschaller tillåts ej, plockas bort direkt, ljus får brinna ut och plockas därefter bort. 

Batteriljus 
•  Märks upp med datum när de upptäcks och städas bort efter en vecka och förvaras på 
ekonomiplats under ca en månad. 

Smyckning (nallar mm) 
•  Tas bort direkt eftersom vi enbart accepterar ljus och snittblommor förvaras i en månad på 
ekonomiytor. 

Ljushållare 
•  Ljushållare och glas ska göras rent vid behov. 

Vaser 
•  Tillhandahålls vaser ska dessa kompletteras vid behov 

Glasblock, stentavlor, plaketter, namnbärare 
•  Hålls hela och rena. Tvättning enligt separat anvisning för respektive anläggning. Skador 
anmäls omgående. 

Snittblommor 
•  Vissna blommor tas bort. 
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EJ UPPLÅTNA GRAVPLATSER (Rödbrickegravar) 
FUNKTIONSKRAV 
Gravarna ska se vårdade ut. Helhetsintrycket har stor betydelse för hur kvaliteten upplevs. 
TILLSYN 
Tillsyn skall göras regelbundet, minst en gång i veckan 

Observera särskilt: 
•  Kontroll av sättningar/svackor vid en grav eller inom gravkvarter. (10cm per 100cm) 
•  Gravstensäkerhet: avvikelser rapporteras till arbetsledningen som meddelar kontaktperson för 
stengruppen. 
•  Skador och åtgärdsbehov på stenar, stenramar och staket anmäls av arbetsledning till 
kontaktperson för bevarandevärt material för åtgärd. 
•  Uppsamling av ogräs ska samlas ihop på den yta den rensat bort från. Ej på intill liggande 
ytor. Detta för att förhindra spridning av mer ogräs samt blandning av ytmaterial. 

ARBETSBESKRIVNING 

Bevarandevärda Gravplatser  
•  Tvättning vid behov, Stenverkstan har huvudansvar och ska planera och genomföra åtgärder. 
•  Fylla på jord och singel vid behov 
•  Stenkar och andra inslag som bör ha växter kompletteras med perenna inslag 
•  Platserna ska överensstämma med bevarandevärden och mål för respektive område.  
•  Befintligt växtmaterial ska vårdas och underhållas 
•  Ogräsrensning löpande under säsong. Blommor, ljus och annat material plockas bort 
omgående. 

Brickor och plaketter  
Ska vara hela och rena och väl synliga. Åtgärdas omgående. Plaketter tvättas vid behov 

Skötselmoment 
•  Platserna ska kunna skötas rationellt. Växtmaterial ska bedömas utifrån detta. 
•  Texten på gravstenen ska vara synlig utifrån gången. Ta bort sådant som skymmer texten, 
exempelvis växter som behövs klippas in. 
•  Singelytor skyfflas och krattas. Vår och höst är det till sin fördel att klohacka 
jordytorna/rabatterna för att rotogräsen inte ska få fäste. Under sommaren skyfflas även 
rabattytorna. 
•  Löv/pinnar och dyl. tas bort. Gäller samtliga ytor inkl. häckbäddarna.  
•  Kratta och snygga till ytorna. Se till att skylten är hel, ren och synlig. 
•  Kontrollera att växterna, stora som små, ser välskötta ut. Ta alltid bort dött växtmaterial. Klipp 
in växter om det behövs. Ta reda på bästa tiden för beskärning av respektive växt. Alternativt 
kontakta arbetsledningen om du känner dig osäker. 

Gräsgravar på singelkvarter 
Gräset klipps med samma intervall som för allmänna gräsytor. 

Återtagen/återlämnad grav (Stor röd skylt) 
•  Skylten på de återtagna kommer att ersättas med den mindre röda brickan utan text, när graven 
är röjd och iordningsställd.  
•  Ska bara grovvårdas i väntan på Bedömning och eventuell röjning. En riktlinje är att det ska se 
bra ut på ca 15 meters håll. 



Skötselplaner    Malmö Kyrkogårdsförvaltning   6 

UPPLÅTNA GRAVPLATSER (gravar utan skötselavtal alt. Gul skylt) 
FUNKTIONSKRAV 
Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen 
TILLSYN 

Observera särskilt: 
• Kontroll av sättningar/svackor vid en grav eller inom gravkvarter. (Åtgärda om större än10cm 
per 100cm) 
• Gravstensäkerhet: avvikelser rapporteras till arbetsledningen som meddelar kontaktperson för 
stengruppen. 
• Felplacerad nymonterad gravvård – arbetsledning meddelar ansvarig för gravvårdsansökningar 
• Tillsyn sker även i form av vanvårdssyn, avvikelser som uppstår utanför detta arbete skall vid 
behov hanteras genom skyltning och tillskrivning. Vid skyltning skall kundtjänst alltid 
informeras. 
• Åtgärder i samband med gravsättning finns beskrivna i ”Rutinbeskrivning för jordbegravning” 
ARBETSBESKRIVNING 

Gravkullar 
•  För gravkullar gäller att graven i vanlig ordning fylls igen med alv (fyllning) så att gropen blir 
rågad. Håll alven innanför kanten. Ovanpå alvkullen läggs ett lager (2-4 cm) med stenmjöl. 
Sätter sig kullen skrapas stenmjölet bort, alven fylls på och stenmjölet läggs tillbaka. Är det 
tjäle får åtgärden anpassas. Målet är att kullen på ett års sikt ska hamna i marknivå, endast om 
kullen sjunker under omgivande marknivå är det aktuellt att fylla på med material  
•  På gräsgravarna fylls graven, precis som ovan igen med alven så gropen blir rågad. Ovanpå 
kullen läggs ett lager matjord (2-4 cm).  
•  Bibehåll funktion det första året räknat från gravsättning. Ogräsrensas och fylls på med 
material efter behov. Anhörigas material hanteras varsamt. 
•  Begravningsblommor skall ligga minst en vecka och över en helg. Ser de bra ut kan de ligga 
längre 
•  Ett år efter gravsättning ska eventuellt kvarvarande kulle tas bort och iordningställas i enlighet 
med arbetsorder från kundtjänst. Grav återställs till ursprungligt skick om inget annat framgår 
av arbetsorder.  

Växtmaterial 
•  Se till att växterna inte växer in-, över våra häckar eller in på angränsande gravar. Mindre 
ingrepp gör vi direkt och på ett snyggt och korrekt sätt. Mer omfattande ingrepp eller vid risk 
för att materialet dör kontaktas gravrättsinnehavaren först. Se rutin för stora växter. 
•  Vid osäkerhet rådfråga alltid arbetsledning. 

Anslutande ytor 
•  Skyffelkantsavstånd in mot våra häckar (våra häckar är de runt om, ej infattningshäck!) ska 
hållas för att förhindra ogrässpridning in i våra häckar och sedan vidare in på våra 
skötselgravar. D.v.s. att man under varje skötselrunda går in på gravarna som inte är våra och 
skyfflar närmast häckbädden. Blir det mycket ”skröfs” ska detta samlas upp av oss och kastas.  

Ogräs 
•  Ta bort fröställningar från ogräs på de gravar som inte är våra så tidigt som möjligt. Låt ligga 
kvar på graven. 
•  Se till att eventuell gulskylt är hel, ren och väl synlig då vi vill få kontakt med 
gravrättsinnehavaren eller anhöriga 

Sättningar 
• Sättningar ska åtgärdas om de bedöms ha uppkommit på grund av gravsättning (arbetsledning 
avgör detta). Gravanordningar ska ej åtgärdas. Åtgärder görs efter att gravrättsinnehavaren 
önskat åtgärd via Kundtjänst. 
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Gravar i sammanhängande gräs 
•  Förvaltningen ansvarar inom vissa gravkvarter (se gravplatsbestämmelser) för gräsklippning 
inom delar av gravplatsen. För dessa gäller försiktig trimning mot gravsten och kantning av 
gräs mot rabattytor. 
•  Om material placeras utanför rabatt på sammanhängande gräsyta ska detta i första hand flyttas 
in på platsen alternativt att vi endast klipper eller trimmar de delar av ytan vi kan komma åt. 

Planteringslådor 
•  Gravrättsinnehavare betalar normalt för planteringslåda och då ingår även montering (se 
separat monteringsanvisning angående montering planteringslåda). Se  instruktion från 
tillverkaren. Sugband tillhandahålls av förvaltningen och finns för kunder som inte har 
skötselavtal att hämta på kundtjänst. Förvaltningen lämnar 5 års garanti på lådan fr.o.m. 01-01-
2020. 
• Inom vissa områden står förvaltningen för planteringslåda eftersom det står i bestämmelserna 
att dessa ska användas. Eftersom garantin gäller även för våra egna lådor spelar det för dessa 
områden ingen roll för gravrättsinnehavaren. 
• Fram till 01-01-2025 står vi för alla trasiga delar, men noterar i Aveny när delen byts ut, sätter 
en bevakning på 5 år och skickar brev till kunden om att delen är utbytt och att vi lämnar 
garanti på 5 år. 
• För gravar med skötselavtal tömmer och underhåller vi planteringslådorna, (se kapitlet 
skötselgravar angående tömning av planteringslådor) 
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SKÖTSELGRAVAR 
FUNKTIONSKRAV 
Skötsel utförs utifrån beskrivningarna i det allmänna skötselavtalet. 
Beställningar genomförs enligt arbetsbeskrivning 
TILLSYN 
Tillsyn skall göras regelbundet, minst en gång i veckan 

Observera särskilt: 
•  Kontroll av sättningar/svackor (5cm per 100cm)vid en grav eller inom gravkvarter. Jord eller 
singel fylls på vid behov. 
•  Gravstensäkerhet: Kontrollera stenar så de inte sjunkit eller satt sig. Justering av liggande 
hällar under 1 m2 ingår i avtalet. Stående stenar kontrollerar vi inte, då det kan föreligga risk 
för arbetsolyckor. Om vi misstänker att de är lösa så rapportera det till arbetsledningen som 
meddelar kontaktperson för stengruppen. 
•  Felplacerad nymonterad gravvård – arbetsledning meddelar ansvarig för gravvårdsansökningar 
•  Kontrollera att det är tillräckligt med jord och singel på våra skötselgravar. Finns det någon 
form av kant på singelgravar ska denna synas minst 3 cm i höjd från insidan av graven. 
Justering av befintliga mindre kantmaterial ingår i avtalet.  
•  Kontrollera att inget är planterat/pyntat utanför gravens gräns. Den plats och de mått som 
graven har gäller alltid, utan undantag! I första hand om möjligt ställ in materialet på 
gravplatsen. Vid upprepade problem kontakta arbetsledningen för beslut om att skylta (grön 
skylt) och plocka in materialet på ekonomigårdar. Därefter vid behov tas kontakt med kund om 
detta inte följs. Arbetsledning dokumenterar vid behov. Vid skyltning ska kundtjänst alltid 
informeras. 

ARBETSBESKRIVNING 

Städning 
•  Innefattar borttagande av vissna snittblommor och utblommade vår- och sommarblommor 
samt utbrunna ljus. 

Gräsklippning 
•  Koordineras tidsmässigt med putsning av gräs runt gravarna så att ett snyggt och välvårdat 
helhetsintryck uppnås i samband med varje klippningstillfälle. 

Gravkullar 
Se avsnittet om gravkullar under Upplåtna gravplatser på föregående sidor.  

 Påförsel av singel och Jord 
Singel fylls på vid behov. Med några års mellanrum behöver ytorna grävas ut som en 
underhållsåtgärd för att kunna hantera löpande påförsel av nytt singel, dessa åtgärder beslutar 
arbetsledning om. Av oss upptagna rabattytor fylls på med mulljord vid behov (Allt inom detta 
avsnitt ingår i vårt avtal med kunden). 

Sättningar 
Se avsnitt om sättningar under upplåtna gravplatser på föregående sidor.  

Jordförberedelser inför säsongsmaterial 
•  Före plantering skall jorden luckras och vid behov fyllas på med säckad Urnjord (med 
långtidsverkande gödsel) så att planteringsytan är välfylld med jord.  
• Vid sommarplantering ska jorden kompletteras eller vid behov bytas ut. I planteringslådor byts 
jorden alltid ut till ny Urnjord (med långtidsverkande gödsel).  
•  Gravplatser bör inte iordningställas för plantering tidigare än 5 arbetsdagar innan nya växter 
ska planteras. Platserna bör inte stå tomma över en helg. 
•  Även lådor där material inte planteras ska fyllas på med jord vid behov 
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Plantering säsongsmaterial 
•  Beställningar tas inte emot på kundtjänst från efter datum angivet i gemensamt 
sammanställning och Mall för säsongsmaterial. 
•  AO eller beställningar gällande säsongsmaterial måste vara mottagna innan leveransdag för att 
plantering av aktuellt material ska kunna garanteras inom utsatt tid. Samtliga säsongsväxter 
planteras snarast efter leverans. Senast inom 5 dagar. Växter planteras enligt beställning.  
•  Vid planteringstillfället skall personal noga kontrollera att rätt växterplanteras på respektive 
grav. Samtliga växter skall vara genomvattnade. 
•  Jordklumpar vid planteringen och planteringsytan ska genomvattnas omedelbart efter 
planteringen. Ytterligare en vattning skall genomföras veckan efter. 
•  Ta inte ut mer plantor än vad som planteras under arbetspasset, de får inte torka ut innan 
planteringen (extra viktigt vid sol). 
•  Tillhandahållna växter som inte kommit till användning men som kan användas vid ett senare 
tillfälle jordslås på av arbetsledningen angiven plats.  
•  Utbyte av vissna och döda växter samt eventuell kompletteringsplantering utförs under de två 
första veckorna efter plantering. 
•  Vårblommor kan få stå kvar så länge de ser bra ut om inget annat ska planteras. 
•  All sommarblomsplantering skall vara klar senast till midsommar och påbörjas tidigast första 
veckan i juni. Sommarblommor får stå kvar så länge de ser bra ut om inget annat ska planteras, 
dock senast till Alla Helgons Dag. 

Planteringslåda 
•  Töm vattnet i den undre lådan innan utplantering av vårblommor. Töm med ett öskar och skölj 
av väggarna och undersidan av överlådan. Jorden byts ut en gång per år, i samband med 
sommarblomsplantering, samtidigt töms hela systemet på vatten och lådan tvättas, 
sugband/bevattningsband ses över och byts ut. Trasiga delar byts ut under normala 
omständigheter. Ta aldrig upp bottenlådan ur marken för då förstörs anläggningen och 
dräneringen.  

Plantskoleväxter 
•  Utplantering av plantskoleväxter, t ex rosor, perenner och buskar skall vara klar senast 3 
arbetsdagar efter leverans. Kan inte plantering genomföras inom denna tid ska växterna 
omgående jordslås. Ansvarig för kundjobb kvalitetskontrollerar vid mottagning. 

Gödsling 
•  Sker vid behov under våren efter bedömning av arbetsledning med anpassat gödselmedel. 

Bevattning 
•  För dessa gravar ersätts vit skötselbricka med blå och vattning sker 1 gång per vecka under 
perioden Maj-aug. Flytande näring tillsätts vid denna bevattning. 
•  Bevattning kan även beställas på månadsbasis av kund och även då gäller 1 gång per vecka. 
Bevattning avser säsongsmaterial. 
•  Vid torka och annan force majeure gäller de regler som anvisas av myndigheterna  

Bevattning special 
•  Gäller i 12-24 månader från beställning och skall utföras vid behov. Vilket kan vara flera 
gånger i veckan. 

Lökar 
•  Plantering i enlighet med utskickade arbetsorder för respektive gravplats. Växtmaterialet följer 
årlig leveransplan för säsongsmaterial.  
•  Arbetet skall utföras på av arbetsledningen angivna gravar under september till mitten av 
oktober månad. 
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Grane och Granar 
•  Placering i enlighet med utskickade arbetsorder för respektive gravplats.  
•  Leverans så att utplacering kan påbörjas efter alla helgons dag och vara klart senast till första 
advent om vädret tillåter. 
•  Granar på gravar behöver justeras så att de inte lutar under vintern. 
•  Granar ska tas bort till tjugondaknut. 
•  Granet tas bort till påsk om vädret tillåter efter gemensamt beslut av arbetsledning. 

Vinterdekorationer 
•  Enligt arbetsorder, plockas in en vecka innan avgraning påbörjas. 

Blomma till speciell helg 
•  Ska planteras ut veckan innan helgen om vädret tillåter enligt årlig leveransplan. 
•  Påskliljor planteras med kruka. 
•  Om möjligt sparas blommande påskliljor i samband med plantering av vårblommor. 

Snittblommor speciell dag 
•  Kundtjänst och förrådet ser till att blommorna levereras och arbetsorder skickas ut. 
•  Sätts ut innan kl. 12:00 på aktuell dag. Stående i vas med vatten när detta finns tillgängligt, 
annars liggande. 

SKÖTSELMOMENT GRAVSKÖTSEL 

Blomsterrunda/veckotillsyn 
•  Gravplatserna rensas från större ogräs, döda växtdelar, utbrunna ljus och skräp. Stör snabbt 
ytorna så att etablering av ogräs försvåras. Vissna blommor (främst på rosor, pelargoner och 
säsongsblommor), blomsterarrangemang och buketter, löv, pinnar, skräp, och ljus (ej 
batteriljus) ska tas bort 1gång/vecka, senast under fredagens blomsterrunda. 
•  Se till att gravstenarna är fria från jord, singel och smuts (Obs, stenar och annat material på 
gravstenarna gäller ej de judiska begravningsplatserna ). 

Skötselrunda var tredje vecka under säsong 
• Singelytor skyfflas och krattas, under sommaren skyfflas även rabattytorna. Vår och höst är det 
till sin fördel att klohacka jordytorna/rabatterna för att rotogräsen inte ska få fäste. 
• Uppsamling av ogräs ska samlas ihop på den yta det rensas bort från. Inga högar får läggas i 
gångar eller på gräsmattorna. 
• Se till att singeln är jämt fördelad så ytan är plan. 
• Under de första skötselomgångarna skall beskärning av rosor genomföras. Övrig beskärning 
genomförs när det för aktuell växt är lämpligt.  
•  Inramade Gravar med gräs (ex. på singelkvarter) klipps vid behov. Trimmer används vid 
behov var tredje vecka under skötselrundan. 
• Om möjligt skall texten på gravstenen ska vara synlig utifrån gången. Ta bort sådant som 
skymmer texten, exempelvis växter som behövs klippas in. 
• Rensning mellan plattfogar vid behov. Rensa inte bort planterat fogmaterial. 

Inför Påsk 
•  Om vädret tillåter skall gravplatsen vara avgranad och grovstädad innan påsk. 

Första skötselomgång 
•  Alla gravar med skötselavtal bör ha genomgått en första skötselrunda senast tre veckor efter 
påskhelgen eller från när hela säsongsstyrkan är på plats och under förutsättning att vädret 
tillåter. 
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GRÄS 
BRUKSGRÄSMATTA 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Gräsytan bör vara städad, hel och jämn under växtsäsong.  
Gränsen mot intilliggande hårdgjorda ytor och öppna planteringsytor skall vara 
markerad/kantskuren. Finns solitära buskar på gräsytan skall gräset klippas även under buskarna 
så att ytan ser prydlig ut. 
TILLSYN 
Regelbunden tillsyn under barmarksperioden. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning 
•  Vid behov i samband med tillsyn 

Vårstädning 
•  Främmande föremål, grenar, stenar etc. Städning skall vara utförd till påsk om vädret tillåter 

Lövhantering 
•  Skräp i form av papper, plast m.m. avlägsnas före arbetet. Sönderdelning av nedfallet löv görs 
genom så kallad lövtuggning med gräsklippare. Löv mals ner direkt på ytan och bidrar på så 
sätt till kretsloppet.  
•  Nedfallna löv i sådana mängder så att det kan skada gräset ska tas bort.  

Gräsklippning 
•  Utförs regelbundet under vegetations-perioden, gräset ska hålla en höjd mellan 4-8 cm.  
•  Normalt klipps 1/3 av höjden på gräset av vid varje tillfälle, dock max 1/2 av gräsets höjd för 
att inte skada gräsplantorna. 
•  Avklippt gräs får ligga kvar på ytan om det är jämnt fördelat och bör inte ligga i högar som 
misspryder. 
•  Före klippningen plockas stenar, grenar och annat skräp bort.  
•  Om gräsklipp hamnar på omkringliggande ytor ska detta tas bort. 

Puts 
•  Med putsning menas borttagande av gräs med trimmer eller kantsax kring hinder i gräsytan 
där gräsklipparen inte kommer åt. Den ska utföras vid varje gräsklippnings tillfälleoch till 
samma höjd som kringliggande klippt gräs. 

Kantskärning 
•  Årligen mot planteringsytor,grusytor och andra hårdgjorda ytor.  

Gräsrenovering 
•  Vid behov i samråd med arbetsledning. 

Gödsling 
•  Sker en gång i månaden under april till juni i minneslundar och askgravplatser med 
gräsuppsamling och på övriga ytor vid behov. 

Sättningar 
•  Med sättning menar vi sänkning av mark med 15 cm per 200cm från omkringliggande mark. I 
minneslundar och askgravplatser får sänkningen vara max 10 cm per 200cm. Sättningar ska 
åtgärdas, arbetet planeras in av arbetsledningen vid lämpliga tider varje år. 
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PLANTERINGSYTOR 
BRUKSBUSKAGE 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Bruksbuskagets funktion är att vara till prydnad, skapa lä och ge rumskänsla. Bruksbuskage är 
friväxande och buskarna skall utvecklas efter sin art och skötseln skall anpassas efter detta.  
Ytorna skall alltid vara prydliga och städade. Detta gäller även under snöfria perioder under 
vintern.  
Buskage skall ges sådan skötsel och tillsyn att växterna hålls i gott skick och inte riskerar att 
skadas eller dö p g a exempelvis närings- eller vattenbrist. 
I anslutning till gravar, gator, gång- och cykelvägar, trappor, parkbänkar mm samt vid 
belysningsstolpar, skyltar och dylikt ska beskärning utföras så att trafiksäkerhetskrav, trygghets- 
och säkerhetsaspekter samt bekvämlighet för besökare uppfylls. 
Slyplantor bör inte förekomma och får inte konkurrera med planterat växtmaterial. 
TILLSYN 
Regelbunden tillsyn under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning 
•  Vid behov i samband med tillsyn 

Vårstädning 
•  Utförs årligen – klart innan påsk om vädret tillåter 

Lövhantering 
•  Utförs årligen. Löv får ligga kvar inne i buskaget om lövmängden inte skämmer ytan eller 
området. 

Mekanisk ogräsbekämpning 
•  Utförs efter behov under hela året. 

Beskärning 
•  Begränsningsbeskärning utförs vid behov under säsongen utmed ytor där framkomlighet och 
synbarhet krävs. Exempelvis vid cykelbanor, korsningar, ingångar mm.  
•  Beskärning av buskar utförs främst med uppbyggnads, föryngrings- och underhållsbeskärning 
Se separat bilaga för detaljerade beskärningsanvisningar, mått och andra detaljer.  

Gödsling 
•  Utförs vid dålig tillväxt i samråd med arbetsledning 

Växtbyte/komplettering 
•  Vid behov. Samma växtsort som de befintliga. Planeras in och samordnas med andra 
underhållsbehov 
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FRIVÄXANDE HÄCKAR 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Häckens funktion är att avgränsa och ge rumskänsla. Häcken är friväxande men skötseln skall 
anpassas efter platsens förutsättningar.  
Ytorna skall alltid vara prydliga och städade. Detta gäller även under snöfria perioder under 
vintern. 
Häcken skall ges sådan skötsel och tillsyn att växterna hålls i gott skick och inte riskerar att 
skadas eller dö p g a exempelvis närings- eller vattenbrist. 
I anslutning till gravar, gator, gång- och cykelvägar, trappor, parkbänkar mm samt vid 
belysningsstolpar, skyltar och dylikt ska beskärning utföras så att trafiksäkerhetskrav, trygghets- 
och säkerhetsaspekter samt bekvämlighet för besökare uppfylls. 
Slyplantor bör inte förekomma och får inte konkurrera med planterat växtmaterial. 
TILLSYN 
Regelbunden tillsyn under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning 
•  Vid behov i samband med tillsyn 

Vårstädning 
•  Utförs årligen, klart innan påsk om vädret tillåter 

Lövhantering 
•  Utförs årligen. Löv får ligga kvar inne i häcken om lövmängden inte skämmer ytan eller 
området.  

Mekanisk Ogräsbekämpning 
•  Utförs efter behov under hela året. 

Beskärning 
•  Begränsningsbeskärning utförs vid behov under säsongen utmed ytor där framkomlighet och 
synbarhet krävs. Exempelvis vid cykelbanor, korsningar, ingångar mm. 
•  Beskärning av buskar utförs främst med uppbyggnads, föryngrings- och underhållsbeskärning 
enligt separat beskärningsplan. 

Gödsling 
•  Utförs vid dålig tillväxt i samråd med arbetsledning 

Växtbyte/komplettering 
•  Vid behov. Samma växtsort som de befintliga. Görs i samråd med arbetsledning 

Jordtillförsel 
•  Matjord tillförs vid behov. 
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KLIPPTA HÄCKAR 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Klippta häckar ska ge ytan ett speciellt utseende genom sin form. Skötseln skall anpassas efter 
detta. Statusen på de enskilda plantorna skall vara likartad i hela häckens längd. 
Buskarna skall ges möjlighet att få nya skott/grenar i häckarna.  
Ytorna skall alltid vara prydliga och städade. Detta gäller även under snöfria perioder under 
vintern.  
Häckar ska ges sådan skötsel och tillsyn att växterna hålls i gott skick och inte riskerar att skadas 
eller dö p g a exempelvis närings- eller vattenbrist.  
Slyplantor bör inte förekomma och får inte konkurrera med planterat växtmaterial. 
TILLSYN 
Regelbunden tillsyn under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 
Städning 
•  Vid behov  
Vårstädning 
•  Utförs årligen - klart innan påsk om vädret tillåter  

Lövhantering 
•  Utförs årligen, löv kan få ligga kvar såvida lövmängden inte skämmer ytan eller området.  

Mekanisk ogräsbekämpning 
•  Utförs efter behov under hela året. 

Häckklippning 
•  Häcken skall vara rakt klippt snöre och/eller mall ska användas. 
•  Uppvuxna häckar skall hållas i befintlig genomsnittlig höjd för raden eller området 
Begränsningshäckarna bör vara mellan 15-25 breda och 20-35 höga, avvikelser kan 
förekomma. (Tillgänglighet ska säkerställas) 

Gödsling 
•  Begränsningshäckar av buxbom gödslas under våren med ett lämpligt naturgödselmedel, 
mängd utifrån leverantörens rekommendationer. 
•  Övriga häckar utförs gödsling vid dålig tillväxt efter samråd med arbetsledning. 

Växtbyte/komplettering 
Vid behov samma växtsort som de befintliga. 

Jordtillförsel 
•  Kompostjord tillförs vid behov. 
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PRYDNADSBUSKAR, KLÄTTERVÄXTER SAMT ROSOR 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Prydnadsbuskage, klätterväxter och rosor skall i första hand vara till prydnad. 
Markytorna i och invid växterna skall alltid vara prydliga och städade. Detta gäller även under 
snöfria perioder under vintern.  
Buskarna skall utvecklas efter sin art. Skötseln skall anpassas efter detta.  
Buskagen skall ges sådan skötsel att växterna hålls i gott skick och inte riskerar att skadas eller 
dö p g a exempelvis närings- eller vattenbrist. Buskarna bör heller inte vara angripna av 
skadedjur och växtsjukdomar i så stor omfattning att det äventyrar växtens överlevnad. 
I anslutning till gravar, gator, gång- och cykelvägar, trappor, parkbänkar mm samt vid 
belysningsstolpar, skyltar o dyl skall beskärning utföras så att trafiksäkerhetskrav uppfylls. 
TILLSYN 
Regelbunden tillsyn under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning 
•  Vid behov 

Vårstädning 
•  Utförs årligen – klart innan påsk om vädret tillåter 

Lövhantering 
•  Utförs årligen. Löv kan få ligga kvar såvida lövmängden inte skämmer ytan eller området.  

Mekanisk ogräsbekämpning 
•  Utförs efter behov under hela året. 

Beskärning 
•  Begränsningsbeskärning utförs vid behov under säsongen. 
•  Beskärning av buskar utförs främst med uppbyggnads- och underhållsbeskärning enligt 
separat beskärningsplan. Föryngringsbeskärning görs endast i undantagsfall.  
•  Klätterväxter skall klippas så att de inte skadar utrustning på fasad eller skymmer fönster eller 
hindrar dörröppning etc. 
•  Föryngringsbeskärning görs endast i undantagsfall av klätterväxter med undantag av 
klematissorter som kräver årlig beskärning.  
•  Förädlade rosor skärs ner på våren. 
•  Vintergröna växter begränsningsbeskärs eller beskär enligt bilaga beskärningsanvisningar. 

Gödsling 
•  Under våren vid behov med ett lämpligt naturgödselmedel, mängd utifrån rekommendationer 
av leverantören. 

Växtbyte/komplettering 
•  Vid behov med samma växtsort som tidigare. 

Jordtillförsel 
•  Kompostjord tillförs vid behov. 
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PERENNER 
FUNKTIONS- OCH RESULTATKRAV 
Planteringar med perenner skall i första hand ge ett vackert och blomrikt intryck under säsongen 
med utgångspunkt från sin sammansättning. 
Växterna skall ges möjlighet att utvecklas efter sin egenart.  
Inslag av lökväxter eller andra växter kan förekomma i planteringen. 
Målsättningen med större sammanhängande perennytor är att de ska växa ihop. 
Skötsel skall inriktas på varje enskild planta när den enskilda arten kräver detta. Se 
växtkompendiet. Växternas utbredning skall vid behov begränsas så att inte en art/sort 
konkurrerar ut en annan. 
Vissna blommor eller döda växter får inte förstöra helhetsintrycket. 
TILLSYN 
Regelbunden tillsyn under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning och puts 
•  Vid behov. 
•  Sjukt/skadat växtmaterial skall kontinuerligt tas bort. 

Vårstädning 
•  Utförs årligen – klart innan påsk om vädret tillåter. Endast klohacka eller grävgrep ska 
användas för jordbearbetning. 
•  Prydnadsgräsen klipps ner med och vinterståndare tas bort. Verktyg anpassas efter 
förutsättningarna. Uppsamling ska ske. 

Lövhantering 
•  Löv får lämnas kvar över vintern som täckning och tas bort på våren senast vid vårstädningen. 
•  I minneslundar ska särskild hantering ske så att det ser välskött ut. 

Höststädning 
•  På hösten sparas fröståndare och blad kvar som skydd mot kyla och fröståndarna blir även 
prydnad och föda åt småfåglarna på vintern.  

Mekanisk ogräsbekämpning 
•  Utförs efter behov under hela året.  

Gödsling 
•  Vid behov under våren med ett lämpligt naturgödselmedel, mängd utifrån rekommendationer 
av leverantören.  

Växtbyte/komplettering 
•  Vid behov med samma växtsort som tidigare.  
•  Kraftigväxande sorter delas vid behov och omplanteras i samråd med arbetsledningen. 
Arbetena planeras in och koordineras med övriga årsarbeten. 
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SÄSONGSMATERIAL I BLOMSTERURNOR OCH RABATTER 
FUNKTIONS- OCH RESULTATKRAV 
Plantering av urnor/ planteringsytor utförs enligt planteringsplan och årsschema. 
De färdigplanterade urnorna/planteringsytorna skall regelbundet ogräsrensas, putsas, vattnas och 
gödslas. Blommorna ska ha ett fräscht utseende. 
Städning av urnorna/ytorna görs kontinuerligt.  
TILLSYN 
Regelbunden tillsyn under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning 
•  Vid behov. 

Jord 
•  Urnjord eller likvärdig jord ska användas i urnor. 
•  Planteringsytor ska årligen förbättras med mull och gödning. 

Plantering 
•  Utförs enligt planteringsplan. 

Vattning 
•  Vattnas efter behov, normalt minst en gång per vecka. Vid torrt och varmt väder kan vattning 
behövas flera gånger per vecka. 

Ogräsbekämpning 
•  Utförs vid behov. 

Växtbyte/komplettering 
•  Vid behov, döda växter ska bytas ut om det finns ersättningsmaterial tillgängligt.  

Gödsling 
•  Tillförs i samband med vattning från mitten på juli vid vart annat bevattningstillfälle. 
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TRÄD 
SOLITÄRTRÄD, ALLÉTRÄD OCH FORMKLIPPTA TRÄD 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Träd är ett mycket viktigt och värdefullt inslag på kyrkogårdarna. Träden skall vårdas och 
skyddas utifrån detta synsätt och med utgångspunkt i platsen och den aktuella artens 
förutsättningar. 
Vid alla skötselmoment skall hänsyn tas till trädet eller trädens framtida form och funktion på 
platsen. Uppstamning skall ske vid behov för att klara intilliggande ytors funktion och skötsel. 
Träd i anslutning till trafikytor får inte skymma sikt eller på annat sätt störa trafikmiljön. 
Formklippta träd ska skötas och underhållas så de ger avsedd effekt på kyrkogården.  
Detaljerade anvisningar kring förekommande skötsel och underhållsmoment finns redovisade i 
förvaltningens trädplaner och trädvårdsplan. 
TILLSYN 
Regelbundet under hela året av kyrkogårdspersonalen. 
Unga träd kräver särskild tillsyn. 
Kompletterande tillsyn görs av trädvårdsansvarig eller Arborist vid behov efter beslut av 
arbetsledning eller på eget initiativ från trädvårdsansvarig. 
ARBETSBESKRIVNING 

Etableringsperioden 
•  Under etableringsperioden ägnas särskild omsorg med tanke på vattning och näring. 
• Trädstöd används vid nyplanterade och utsatta träd. Störar och band justeras årligen så att de 
fyller sin funktion och ej skadar trädet. trädet ska ha detta så länge det behövs för att trädets 
stabilitet skall säkras. Stödet skall därefter avlägsnas, i allmänhet 3 år efter planteringen.  
•  50-75 cm ut från trädstammen får ytan inte vara gräsbevuxen under etableringsperioden. 
Därefter hålls ytan gräsfri endast om arbetsledningen bedömer att det finns behov av det. 
Täckmaterial kan utgöras av grönkompost eller undervegetation av perenner, i grusytor 
används rödsingel (DST05 ska inte användas).  
•  Bevattning utförs enligt bevattningsanvisningar, se kapitel 5.1.2 Bevattning på sidan 21 i 
trädvårdsplanen. 

Trädskydd 
• Trädskydd, som på utsatta ställen skyddar stammen mot framförallt gnagskador, skall vara helt 
och ses över regelbundet. Förekommer även efter etableringsperioden fram tills att barken 
blivit tillräckligt kraftig. 

Uppbyggnadsbeskärning 
•  Utförs på unga träd och skall utföras av utbildad personal och med hänsyn till trädets speciella 
karaktär och till dess framtida form och funktion på platsen.  
•  Uppstamning av träden skall ske successivt till avsedd stamhöjd. Beskärningen utförs av eller i 
samarbete med arborist 
•  Konkurrerande toppskott avlägsnas om trädet skall vara enstammigt. Eventuellt felväxande, 
skavande grenar tas bort. 

Beskärning av etablerade träd 
• Utförs av arborist eller i samarbete med arborist. Består främst i borttagning av döda och 
skadade grenar. 

Formklippning och hamling 
•  Formklippta träd ska klippas regelbundet, mellan 1-2 års intervall, så att de håller avsedd form. 
•  Beskärningstidpunkt anpassas till respektive trädart.  
•  Nya ersättningsgrenar ska gynnas så trädens framtida form säkras. 
•  Unga ersättningsträd ska formas från början så de på sikt stämmer in i avsedd form. 
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Borttagning av döda grenar 
•  Borttagning av dessa grenar skall göras vid minst ett tillfälle per år. 

Stamskott 
•  Stamskott och rotskott avlägsnas årligen. 

Gödsling 
•  Flytande gödning i bevattningssäckar till nyplanterade träd enligt bevattningsschema. Används 
droppslang tillförs näring i form av en näve granulerat gödsel vid samma tillfällen som 
gödsling anvisas i bevattningsschemat. 
•  Individuell bedömning av gödselbehov med gödselstavar vid träd med nedsatt vitalitet. 
Bedömningen utförs av arborist. 
•  Gödsling ska ej ske efter den sista juli varje år. 

Vattning 
• Etablerade träd bevattnas endast undantagsvis, rådgör med trädvårdsansvarig. 

Ogräsbekämpning 

•  Efter etableringsperioden kan trädringen, det vill säga 50 cm närmast stammen, hållas ogräsfri 
genom regelbunden mekanisk rensning. För att inte skada större rötter och förbättra 
växtförutsättningarna fylls trädringen på med 5-10 centimeter av grönkompost vart tredje år 
eller vid behov. 
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NATURMARK 
Naturmark förekommer inom och i anslutning till de aktiva kyrkogårdarna. Med naturmark 
menas ett naturområde som omfattas av skötsel i någon form. 
FUNKTIONS- OCH RESULTATKRAV 
Ytorna skall vara städade och säkra att vistas på.  
Vegetationen inom naturmarken bör skötas utifrån de naturvärden som finns i området så att en 
biologisk mångfald möjliggörs. 
Personal skall omedelbart vid upptäckt anmäla till arbetsledningen förekomst av tippmassor eller 
skrot i naturmark eller farliga träd för allmänheten, så kallade riskträd. 
TILLSYN 
Regelbundet under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 
Finns det separata anvisningar för specifikt område ska dessa följas. 

Städning 
•  Vid behov. Skräp får inte ligga kvar på ytan. 

Vegetation 
•  Tillse och åtgärda att vegetation som växer i anslutning till trafikytor så den inte skymmer sikt 
eller på annat sätt stör trafikmiljön. 
•  Urglesning och upprustande naturvårdsinsatser vid behov utifrån arbetsledningens planering. 

Ängsmark 
•  Slåtter en gång per år runt v.32. Gräsklippet samlas upp. 

Långgräs 
•  Slåtter utan uppsamling minst 1 gång per år. 
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HÅRDGJORDA YTOR 
ASFALTYTOR, PLATTYTOR OCH GRUSYTOR 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Ytorna ska vara säkra att gå och färdas på. Större sättningar och gropar ska åtgärdas så snart de 
upptäcks. Ogräs på ytan, i fogar eller i gränsen mot kantsten skall bekämpas regelbundet. 
Där kantstöd finns bör dessa vara hela och oskadade.  
TILLSYN 
Regelbunden under hela året av arbetsledningen. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning 
•  Minst en gång per vecka, samt vid behov. 

Vårstädning 
•  Klart innan påsk om vädret tillåter. Löv, Pinnar och grus. (Se även sandupptagning efter 
vintersäsong) 

Mekanisk och termisk ogräsbekämpning 
•  Utförs efter behov under hela året. 

Lövborttagning 
•  Utförs regelbundet under lövfällningsperioden. 

Avvattning och Brunnsbetäckningar 
•  Avvattningen av ytorna skall säkerställas genom att ytorna inkl befintliga brunnar hålls fria 
från föroreningar. 
•  Brunnsbetäckningar som är lösa, skadade eller har en differens i höjd på mer än +/- 10 mm i 
förhållande till omgivande mark, skall rapporteras omgående till arbetsledare för beslut om 
åtgärd.  

Grusytor 
•  Ytan bör vara jämn och fri från större håligheter. Sättningar och ojämnheter som förorsakar 
stående vattensamlingar ska åtgärdas på samtliga ytor.  
•  För gångar med DST05 gäller att de måste kompakteras om slitlagret harvats eller hyvlats, 
säkerställ bombering eller fall. 
•  Vid behov kompletteras slitlagret med nytt ytskikt av samma material som befintligt. 
•  Lösa kantstenar skall fixeras (gäller ej gravramar).  
•  Justering av grusytor utförs vid behov, Ytor som blir lösa kan vid behov packas så ytan 
stabiliseras. Detta förmedlas till arbetsledningen som vid behov beställer tjänster från transport 
.  
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TRAPPOR I NATURSTEN ELLER BETONG, SAMT RAMPER 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV  
Trappor och ramper ska vara säkra att beträda och att använda under både barmark- och 
vintersäsongen. Se utförligare under vinterhållning. 
Förekommande handledare och räcken ska vara hela  
Trappor och ramper ska ha god funktion. 
Ogräs och skräp skall bekämpas/avlägsnas regelbundet. 
Trappor ska vara fria från singel, annars föreligger risk för halka. 
TILLSYN 
Regelbunden under hela året av personal och vid behov av arbetsledning. 
Vid upptäckt av skador på ytorna ska detta omgående rapporteras till arbetsledningen. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning 
•  Vid behov. 

Vårstädning 
•  Klart innan påsk (Se även sandupptagning efter vintersäsong) 

Mekanisk och termisk ogräsbekämpning 
•  Utförs efter behov under hela året. 

Lövborttagning 
•  Utförs regelbundet under lövfällningsperioden. 

Räcken 
•  Räcken kontrolleras och eventuellt åtgärdas med avseende på fastsättning och att de i övrigt är 
säkra att använda. Fel skall omedelbart anmälas till arbetsledningen. 
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MURAR I NATURSTEN ELLER BETONG 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Murar skall alltid vara i ett sådant skick att de är intakta och fyller avsedd funktion.  
TILLSYN 
Regelbunden, minst 2 gånger per år 
Särskild tillsyn görs vid behov av fastighetsansvarig 
ARBETSBESKRIVNING 

Ogräs 
•  Ogräs och slyplantor tas bort från murarna.  

Avtäckning, murkrön 
•  Finns avtäckning ska täckningen vara hel. Avvikelser rapporteras till arbetsledningen. 

Kallmurar 
•  Lösa kilstenar i kallmurar ska rapporteras till arbetsledningen. 

Fogar 
•  Trasiga fogar ska rapporteras till arbetsledningen. 

Fall från mur 
•  Om möjligt skall ytor inom en meter från muren luta bort från den så att vatten inte ansamlas 
mot muren. 
•  Vid krattning och ogräsrensning utmed mur säkerställ att slitlager inte krattas bort närmast 
muren. 
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MARKUTRUSTNING 
MÖBLER, BORD OCH BÄNKAR 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV  
Alla förekommande möbler skall vara hela, rena och fylla avsedd funktion.  
Skador anmäls till arbetsledning omgående. 
TILLSYN 
Regelbunden under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 

Rengöring 
•  Vid behov, minst vid varje vårstädning. 

Underhåll 
•  Utförs enligt separat plan, t.ex. oljning, målning av virke eller metalldelar. 

Lösa möbler 
•  Utsättning på våren och om möjligt intagning och täckning inför vintern. Ev ytbehandling 
under vinterförvaringen. 
•  Säkerställ att de står på avsedd plats 

STAKET OCH GRINDAR 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV  
Alla grindar och inhägnader skall vara hela och fylla avsedd funktion.  
Låsfunktionen hos grindar skall fungera där det finns. 
Skador anmäls till arbetsledning omgående för åtgärd genom verkstadsenheten.  
TILLSYN 
Regelbunden under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING.  

Olja/smörjning 
•  Årligen vid vårstädningen och inför vintern oljas/smörjs gångjärn, handtag och lås. 

Underhåll 
•  Enligt separat plan, utförs av verkstadsenheten. 

Tvättning 
•  Vid behov 
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BELYSNING 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV  
All förekommande belysning skall vara hel, ren och fylla avsedd funktion. Stolpar skall vara 
säkra. Hantering av belysning på våra ytor finns beskrivet i bilaga X belysningsprogram samt 
belysningsplaner för respektive kyrkogård. 
TILLSYN 
Regelbunden under hela året. Skador anmäls till arbetsledning omgående. 
ARBETSBESKRIVNING 

Byte av lampor 
•  Trasiga lampor bytes av avtalad elektriker efter beställning från arbetsledningen. 

Riktning av stolpar 
•  Skall utföras av anläggningslaget efter behov, beställs av arbetsledning. 

SKYLTAR 
ALLMÄNT OM SKYLTAR 
Skyltar är vår fasta kommunikation mot allmänheten som besöker våra ytor och i synnerhet mot 
gravrättsinnehavare och skötselkunder. Skyltar, trafik-, upplysnings- och orienteringsskyltar ska 
vara hela, rena och uppfylla avsedd funktion. Skall vara väl synliga 
FUNKTIONSKRAV 
Skyltar ska vara hela rena och fylla avsedd funktion 
TILLSYN 
Tillsyn skall minst göras en gång i veckan för infotavlor 
Löpande vid behov för övriga skyltar 
ARBETSBESKRIVNING 

Tvättning 
• Tvättas av årligen vid vårstädningen samt innan alla helgons dag och vid behov. 
•  Tvätta snäppramar med våtservett eller diskborste och lite diskmedel, beställ ny skyddsplast 
och kartor vid behov 
•  Trafikskyltar tvättas vid behov med vit skrubbsvamp och lite diskmedel, använd ej 
högtryckstvätt. 

Riktning av stolpar 
•  Skall utföras av anläggningslaget efter behov, beställs av arbetsledning. 

CYKELSTÄLL 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV  
All utrustning för cykelparkering skall vara hel, ren och fylla avsedd funktion.  
Skador anmäls till arbetsledning omgående. 
TILLSYN 
Regelbunden under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 

Skador 
•  Repareras omgående av verkstadsenheten alternativt byts utrustning ut. 

Kvarlämnade cyklar 
•  Borttagning av kvarlämnade cyklar som ej har ägare, tas bort vid behov eller minst en gång 
per månad. Cyklarna lämnas in till Polisens hittegods. 
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PAPPERSKORGAR HUNDLATRINER OCH ASKKOPPAR 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV  
Alla förekommande papperskorgar och askkoppar skall vara hela, rena och fylla avsedd 
funktion. Skador anmäls till arbetsledning omgående.  
TILLSYN 
Regelbunden under hela året. 
ARBETSBESKRIVNING 

Tömning 
•  Skall tömmas varje vecka så att ingen sanitär olägenhet uppstår eller att trivselvärdet 
försämras. 
•  Förekommande påsar skall bytas vid varje tömning.  

Tvättning 
•  Minst en gång per år ska de tvättas av in och utvändigt med hetvatten. 



Skötselplaner    Malmö Kyrkogårdsförvaltning   27 

VA-ANLÄGGNINGAR 
VATTENMÄTARE 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Skall vara tillgängliga och läsas av regelbundet 
TILLSYN 
I samband med avläsning.  
Avvikelser anmäls omgående  
ARBETSBESKRIVNING 

Vattenmätare 
•  Vattenmätare avläses varje månad av utsedd person. Redovisas in digitalt. Observera att det 
kan finnas mer än en mätare. 

SOMMARVATTEN 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Vattenledningsnätet för sommarvatten ska vara i drift under den tjälfria perioden på året och 
startar runt påsk fram till Alla helgons dag under förutsättning att vädret tillåter.  
Systemet ska kunna stängas av och sättas på. Vattenutkast ska vara hela och uppfylla tänkt 
funktion. 
Avstängningsventiler skall vara hela, säkra och enkelt åtkomliga, tillkommande utrustning för att 
öppna och stänga systemet skall finnas enkelt tillgängligt. 
TILLSYN 
Regelbunden under hela säsongen, skador anmäls omgående till arbetsledningen. 
ARBETSBESKRIVNING 

Kontroll 
•  Funktionskontroll på utkastarna och kontroll av avrinningen ner i stenkista eller motsvarande 
ska ske vid uppstart av systemet.  
•  Flödet ska vara tillräckligt och öppnings- och stängningsmekanism skall kunna styras enkelt 

BRANDPOSTER 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Brandposter skall vara hela, säkra och uppfylla avsedd funktion under hela året. De ska vara 
tydligt anvisade. Finns brandposthuvud skall denna uppfylla motsvarande krav under den tjälfria 
perioden. Skador anmäls till arbetsledning omgående 
TILLSYN 
Regelbunden under hela barmarksperioden. 
ARBETSBESKRIVNING 

Kontroll av följande 
•  Åtkomlighet  
•  Brunnslock och mekanism  
•  Öppnings- och stängningsfunktion  
•  Att läckage ej förekommer 
•  Dränering och länshål 
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DAGVATTENBRUNNAR 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Dagvattenbrunnar skall vara hela och uppfylla avsedd funktion under hela året. 
Skador anmäls till arbetsledning omgående. 
TILLSYN 
Regelbunden under hela barmarksperioden. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning av galler och silar 
•  Utsatta brunnar rensas varje vecka gällande det som finns ovanpå brunnslocken, övriga vid 
behov 

Brunnsrensning 
•  Två gånger per år på våren efter vintersandupptagning och under sensommaren 

Slamsugning och filmning 
•  Utförs vid behov och beställs av arbetsledning, projekteringsenheten informeras om filmning 
genomförs. 

FONTÄNER OCH ANSLUTANDE VATTEN 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Fontäner och anslutande vatten skall vara hela och uppfylla avsedd funktion under den period de 
är i drift. 
Fontäner och anslutande vatten skall ha regelbunden tillsyn gällande säkerhet och eventuell 
behov av städning. 
Skador anmäls till arbetsledning omgående. Anläggningen ska upplevas hel och ren. 
TILLSYN 
Kontinuerlig tillsyn och städning under hela säsongen. 
Tillsyn skall göras dagligen under driftperioden. 
ARBETSBESKRIVNING.  

Driftsperiod 
•  Samtliga anläggningar skall vara i funktion runt påsk när vädret tillåter fram till strax innan 
Alla helgons dag varje år. 
•  Igångsättning och allmän funktionskontroll på våren. 
•  Utrustning som ska förvaras inomhus under vintern tas in. Se separat driftdokument. 

Funktionskontroll 
•  I samband med påkoppling av vatten samt fortlöpande av anläggningen hela säsongen. 

Rengöring 
•  Utförs regelbundet enligt separat plan. (anpassas till typ av anläggning och utsatthet för 
förorening och algtillväxt). 
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DAMMAR, VATTENKAR OCH VATTENYTOR  
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Dammar och vattenytor skall ha tillsyn gällande avvikelser och eventuell behov av städning. 
Anläggningen skall ha god funktion och upplevas hel och ren. 
TILLSYN 
Kontinuerlig tillsyn och städning under hela året. Daglig tillsyn under driftsperioden. 
ARBETSBESKRIVNING.  

Tillsyn 
•  Sker i samband med andra arbetsuppgifter intill anläggningen. 

Städning 
•  Utförs vid behov. 

TILLFÄLLIGA DROPBEVATTNINGAR OCH VATTENSPRIDARE 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Bevattningsutrustningen skall vara hela och uppfylla avsedd funktion under den period den är i 
drift. 
TILLSYN 
Regelbunden under hela användningsperioden. 
ARBETSBESKRIVNING. 

Driftsperiod 
•  Anläggningen skall vara i bruk vid behov under växtsäsong. Vid första igångsättning görs en 
allmän funktionskontroll.  
•  Löpande drift under torrperioder 
•  Utrustning som ska förvaras inomhus under vintern tas in och förvaras frostfritt. 
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Snö och halkbekämpning 
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV 
Aktuella ytor ska vara säkra och framkomliga för allmänheten till fots och i förekommande fall 
med bil. Funktionskraven ska bibehållas under arbets- och beredskapstid. Se även separat 
dokument: ”Beredskapsanvisning”. 
Skyltar och annan information ska vara synlig och tillgänglig 
TILLSYN 
Tillsyn görs dagligen vid snöfall och vid risk för halka av ordinarie personal under arbetstid. 
Under beredskapstid sker tillsyn av beredskapspersonal. 
FUNKTIONSKRAV OCH TIDER 

Kartunderlag 
•  Ytor som snöröjs och halkbekämpas ska finnas markerade på översiktskarta eller på annat sätt 
redovisade för respektive område. 
•  Snöröjning och halkbekämpning omfattar de trafikytor, gångytor, entréer och trappor som 
anvisats på kartor över snö- och halkbekämpning. 
•  Separata kartor skall finnas som anvisar snö och halkbekämpning under beredskapstid. 
•  Trappor och ramper till kyrkor halkbekämpas av kyrkvaktmästarna. 

Snöröjning 
•  Under vardagar  utförs snöröjning och halkbekämpning mellan kl 07.15-16.00 vid behov. 
•  Under helger ska snöröjnings- och halkbekämpning utföras under beredskapstiden vid behov. 
•  Generellt skall minst 1,5 meter framför/utanför aktuella entréer, entrétrappor eller trappsteg 
hållas rena.  
•  Vägar och gångar ska snöröjas till ca 80% av vägens bredd. 
•  Vid gravsättning snöröjs gången fram till graven. 

Halkbekämpning 
•  Halkbekämpning skall alltid ske i direkt tidsmässig anslutning till snöskottningen. Enbart 
halkbekämpning utförs när risk för halka finns, t.ex, återfrysning, underkylt regn eller liknande. 
•  Av miljöskäl ska i första hand kross-produkter användas för halkbekämpningen. I trappor och 
mindre entréytor på vissa platser som är svåra att hålla halkfria kan annan produkt användas 
om det inte skadar byggnader, natursten eller växtmaterial. 

Vattenavrinning 
•  Vattenavrinningen på markytorna ska vara säkrad vid töväder. Detta innebär att dagvatten-
brunnar ska ha avsedd funktion när snösmältning sker. Inga snövallar läggs över brunnarna. 

Snöupplag 
•  Snön skall läggas mot gata, rännsten alternativt på gräsytor. I vissa fall ska snön endast läggas 
på en sida för inte skada växtlighet eller utrustning. 
•  All uppläggning av snö ska ske på lämplig plats gärna på gräsmark eller liknande. Snö skall 
inte läggas upp direkt på dagvattenbrunnar. (tänk på avrinningen vid tö så inte gravytor ställs 
under vatten). 
• I mån av tid tas snö bort från ytor där framkomlighet hindras och vid känsliga ytor. 

Upptagning kross/flis 
•  Efter vintersäsongen ska upptagning av halkbekämpningskrossen ske på samtliga ytor som 
halkbekämpats, även trottoarerna. Arbetet ska vara slutfört innan påsk om vädret tillåter. 

Sandupplag 
•  Finns på lämplig plats inom kyrkogårdsförvaltningen. Krossen ska vara täckt. 
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Övrigt 
SERVICEPLATSER 
ALLMÄNT OM SERVICEPLATSER 
Serviceplatser är avgränsade, i vissa fall häckomgärdade ytor med soptunnor. På vissa ställen 
finns vattenkar eller vattenutkast och vattenkannor för besökarnas bruk. Små infotavlor ska 
finnas. 
Tömning av soptunnor sker enligt angivna rutiner.  
FUNKTIONSKRAV 
Serviceplatser inklusive infotavlorna skall alltid vara välstädade och med god funktion.  
Soptunnorna ska vara hela, rena och användbara året runt. Dekalerna ska vara hela och läsbara. 
Vattenkar skall under säsong innehålla rent vatten utan löst skräp på vattenytan.  
Vattenkannor avsedda för besökarna skall finnas tillgängliga på serviceplatser med vatten. 
TILLSYN 
Tillsyn skall minst göras en gång i veckan. Daglig tillsyn av vattenkar. 
ARBETSBESKRIVNING 

Vattenkar 
Skall rengöras invändigt (botten och väggar) varje vecka under säsong. 

Vattenkannor 
•  Ska vara jämt fördelade inom kyrkogårdens serviceplatser. Ska tas in när vattnet stängs av och 
tas ut när vattnet sätts på. 

Allmän Städning 
•  Vid behov 

Tvättning av plank 
•  Minst en gång per år 

tvätt av soptunnor 
•  Utvändig utförs vid behov. Invändig tvätt utförs vid behov på spolplatta eller av extern part. 
 

KRANSGÅRDAR 
ALLMÄNT OM KRANSGÅRDAR 
Kransgårdar är ytor för blomsterkransar från begravningar och ceremonier, ytorna kan vara gräs 
eller grusytor och storleken anpassas beroende på mängden gravsättningar inom kyrkogården. 
Kransgårdar ska ha en inramning och vara intensivt skötta för att ge ett välskött intryck. 
Hantering av blomsterkransar sköts på olika sätt på kyrkogårdarna. För kyrkogårdar där 
skötselpersonalen själva ansvarar för blomsterkransarna finns punkter nedan gällande detta. 
FUNKTIONSKRAV 
Ytorna ska vara välstädade, skyltar (Församlingens ansvar) och annat material ska vara helt och 
välfungerande. Ytorna ska vara tillgängliga och material från gravsättningar tydligt åtskilda. 
TILLSYN 
Daglig tillsyn 
ARBETSBESKRIVNING 
•  Omgivande häckar eller annan inramning ses över och rensas på skräp 
•  Kransar dekorationer och blomarrangemang får ligga minst 3 dagar beroende på hur 
blommorna ser ut och mån av plats, därefter plockas de bort, ytan räfsas och rensas från skräp. 
•  Ogräsrensning, krattning och avjämning av grusytor vid behov men minst var tredje vecka när 
man går underhåll 
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EKONOMIYTOR 
ALLMÄNT 
Ekonomiytor är våra egna arbetsytor där allmänhet ej ska uppehålla sig, Ytorna ska ge e en god 
arbetsmiljö med ordning och reda.  
FUNKTIONSKRAV 
Ytorna ska vara välstädade och med god funktion.  
Allt material ska vara placerat på avsedda platser och tydligt markerat 
TILLSYN 
Tillsyn skall minst göras en gång i månader. 
ARBETSBESKRIVNING 

Städning varje fredag 
•  Blåsa av gården 
•  Plocka undan 
•  Rensa brunn i tvätthall 
•  Släng kvarlämnat från minneslund mm (instruktion för att hålla koll på detta?) 
•  Sopa vagnhallar 
•  Kontroll oljeavskiljare 

Skugghall/jordslagningsplats  
• Vattna om det behövs 
• Ogräsrensa vid behov 

 
SKADADE OCH DÖDA DJUR 
 
Vilda djur som är skadade anmäls till arbetsledningen. Döda djur städas bort med 
skyddshandskar och eller verktyg och grävs antingen ner på angiven plats på ekonomiytor eller 
placeras i kraftig plastpåse som försluts och slängs i soptunna för hushållsavfall.  

 
ANSLUTANDE MARKYTOR 
Fastighetsansvaret styrs av Malmö kommuns anvisningar, se dokumentet ”Fastighetsansvar” 
gällande vilka generella anvisningar som gäller samt lokala instruktionen för varje kyrkogård för 
detaljer om vad som gäller 
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