Valmöjligheter och kostnader.
Prismässigt är det vissa kostnader som i regel all8d uppstår vid en begravning, exempelvis
vissa transporter och servicetjänster som måste u?öras. Det ﬁnns däremot val som påverkar
begravningens slutkostnad. Exempelvis om man vill ha en dödsannons, en minnesstund eCer
begravningen, musiker som sjunger eller spelar, tryckta programblad vid ceremonin eller
blomsterarrangemang av olika u?öranden mm.

Vad ingår i begravningsavgiCen?
I begravningsavgiCen som alla betalar via skaGsedeln ingår all8d följande tjänster:
•

Lokal för förvaring av kista i avvaktan på begravning

•

Lokal för ceremoni (kapell, EJ kyrka)

•

Transport av kista 8ll krematorium och/eller grav inom förvaltningsområdet.

Vår prislista.
Priserna gäller fr.o.m. 1 april 2020 och inkluderar moms samt övriga lagstadgade avgiCer.
Reserva8on för prisändringar från underleverantörer.
NEDBÄDDNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDEN MED:
Beﬁntliga kläder: 1 495 kr
Svepdräkt: 1 745 kr
Egna kläder: 2 245 kr
Personligt avsked i samband med kistläggning – dag8d 9.00-15.00 vardagar: 1 500 kr
BALSAMERING – endast aktuellt vid utlandstransport, övrig balsamering sköts av Region Stockholm
Balsamatörens arvode inklusive sociala avgiCer och moms: 1 800 kr
TRANSPORTER (Innan ceremoni)
Begravningsbil inkl. mil, tullavgiCer, chauﬀör och bärare från bårhus-ceremoni: 3 500 kr
Utkörning av kista från lager 8ll bårhus: 895 kr
Transport av urna 8ll ceremoni/kontor: 1 595 kr
Transporter utanför orten: Oﬀert
KISTOR och URNOR
Kistor från: 4 750 kr
Urnor från: 1 650 kr
PRÄST / OFFICIANT
Församlingspräst är kostnadsfri för medlemmar i Svenska kyrkan: 0 kr
Borgerlig oﬃciant inkl. sociala avgiCer och moms: från 4 500 kr
KYRKA
Kyrkan upplåts utan kostnad för medlemmar i Svenska kyrkan: 0 kr
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BÄRARE VID JORDBEGRAVNINGEN. (KostnadsfriG vid medlem i Sv. Kyrkan)
Per bärare (skall vara 6 totalt, det är 8llåtet aG ha egna bärare från exempelvis familjen) 995 kr/st.
VÄRD VID BEGRAVNINGEN
Kostnaden omfa,ar förutom resan och kontakten med anhöriga före, under och e6er ceremonin, även ansvar
och förberedelsearbete som kontroll av kista, dekorering i kapellet och kring båren, kontakt med oﬃciant,
organist, vaktmästare och övriga medverkande, samt plocka undan e6er akten. Målsä,ningen är a, alla
arrangemang är klara en halv@mme i förväg så a, anhöriga i lugn och ro hinner förbereda sig och eventuellt
korrigera någon detalj. Vid många gäster kan det bli aktuellt med extra representant
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 450 kr
BLOMMOR – går aG skräddarsy eCer egna önskemål och behov, några exempelpriser följer:
Kistdekora8on: från ca 2 300 kr
Handblomma: från 50 kr
Lösbunden bukeG: från ca 500 kr
Stående dekora8on: från ca 900 kr
Urnkrans: från ca 1 200 kr
Textad band: 275 kr
Textad kort: 0 kr
MUSIKER
Församlingsorganist ingår för medlemmar i Svenska kyrkan.
Bokningsarvode: 525 kr
Solister och musiker: från 3 500 kr
MINNESSTUND
Lokalhyra i församlingshemmet utgår från vissa församlingar, fastställs eCer förfrågan.
Bokningsarvode: 525 kr
MoGagning av anmälningar: 650 kr
Kuvertpris förtäring: från ca 160 kr
DÖDSANNONSER
Varierar i pris beroende 8dning och u?örande. Korrektur lämnas all8d innan införande för godkännande
Framtagande av korrektur: 525 kr
Dödsannons: från ca 4–5 000 kr
Dödsannons digital: från 1 300 kr

PROGRAMBLAD OCH TACKKORT
Framtagande av programblad och tackkort: 525 kr
Programblad 20: från 1 100 kr
Enkla tackkort: från 425 kr

MINNESALBUM
En minnesbok med programmet från begravningen med foto, blomsterhälsningar och dödsannonsen.
Minnesalbum: 950 kr/st.
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BEGRAVNINGSBYRÅNS GRUNDARBETSKOSTNAD
Grundkostnaden omfaGar kundmoGagning via besök, hembesök, telefon, e-post och med eCerföljande
kontakter samt ansvar för uppdragets genomförande. Kontakt med myndigheter för dödsfallsanmälan och
intygsbegäran, kontakt med sjukhuset angående stoCets avhämtning, bokning av begravningslokal, beställning
av gravöppning, bokning av oﬃciant och organist, inplanering av transporter och begravningsbil samt
representant, kontakt med kyrkogårdsförvaltning, beställning av blommor samt slu?akturering. Support 8ll
dödsboet via telefon, e-post. Grundkostnaden baseras på ca 4–5 8mmars 8dsåtgång, grundarvodet är fastställt.
Övriga bokningar och förmedlingstjänster 525 kr /st.
Grundkostnad…………………………………...…………………………………………………………..................................................................5 250 kr

GRAVVÅRDAR
Bokningsarvode: 525 kr
Ny inskrip8on: från 5 500 kr
Ny sten: från ca 7 500 kr

KREMATION OCH GRAVSÄTTNING
Krema8on, gravplats samt gravöppning ersäGs vanligen genom begravningsavgiCen.

ÖVRIGT
Hyra av byråns egna kistbockar i plexiglas: 600 kr

JURIDISKA TJÄNSTER
Bokningsarvode: 525 kr
Bouppteckning: 1 895 kr/ Xm.
Testamente: från 3 500 kr
Fram8dsfullmakt: 4 500 kr
FÖRSÄKRINGSINVENTERING
KompleG genomgång som visar om det ﬁnns försäkringsmedel som faller ut.
Bokningsarvode: 525 kr
Försäkringsinventering: 2 500 kr
HELGDAGAR
Våra tjänster på helgdagar: 100 % Xllägg på u`örda tjänster

Alla priser som presenteras är inkluderar moms samt övriga lagstadgade avgieer.
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