PRISLISTA
PRISLISTA ÖVER BEGRAVNINGSBYRÅNS VANLIGEN FÖREKOMMANDE VAROR OCH TJÄNSTER
I begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln ingår lokal för förvaring av kista i avvaktan på begravning,
lokal för ceremoni, transport av kista från bisättningslokal till ceremonilokal samt till krematorium och grav
inom förvaltningsområdet. Kostnader utanför det egna förvaltningsområdet kan också ingå i vissa fall.

OMHÄNDERTAGANDE OCH KISTLÄGGNING
Omhändertagande av avliden samt kistläggning ..................................................................... 1 690,00
PERSONLIGT AVSKED
Personligt avsked med öppen kista på lasarett eller i kapell ...................................................... 975,00
TRANSPORT TILL BISÄTTNINGSLOKAL
Begravningsbil och bärare från bårhus till bisättningslokal
inom orten (inom 1 mil från byrån) ......................................................................................... 2 395,00
Tillägg vid transporter utanför orten, per mil ............................................................................. 165,00
KISTOR
Kistor finns av spånplatta, furu, körsbär, björk eller ek ................................................... från 5 520,00
URNOR
Urnor finns av trä, träfiber, järn, koppar, zink eller brons ............................................... från 1 300,00
BLOMMOR
Kistdekoration (traditionellt bunden) .............................................................................. från 2 200,00
Handbuketter ....................................................................................................................... från 40,00
Sorgbuketter ....................................................................................................................... från 400,00
Sorgarrangemang ............................................................................................................... från 800,00
Kransar ............................................................................................................................. från 1 500,00
Textade band ..................................................................................................................... från 200,00
Blomtransport från ceremonilokal till kyrkogård, inom orten ................................................... 575,00
BÅRTÄCKE
Hyra bårtäcke ............................................................................................................................. 390,00
BYRÅNS REPRESENTANT VID BEGRAVNINGEN
Representantkostnaden omfattar förutom resan och kontakten med anhöriga före, under och efter
ceremonin, även ansvar och förberedelsearbete som kontroll av kista, dekorering i kapellet och
kring båren, kontakt med officiant, organist, vaktmästare och övriga medverkande. Liksom kontakt
med förtäringsställe angående eventuella avvikelser i antalet deltagare, samt eventuell medverkan vid
minnesstund. Målsättningen är att alla arrangemang är klara en halvtimme i förväg så att anhöriga
i lugn och ro hinner förbereda sig och eventuellt korrigera någon detalj. Upprättande av minnesalbum
med fotografier, förteckning av blommor samt ceremoniel. .......................................................................................

2 695,00
Resa till landsortskyrka .................................................................................................................................................. 350,00
Extra tidsåtgång debiteras per timme med ................................................................................ 925,00
LÖRDAGSBEGRAVNINGER
Vid lördagsbegravningar debiteras representantarvode med 50% påslag
SÅNG OCH MUSIK
Solistens arvode inklusive sociala avgifter och moms ..................................................... från 2 500,00
MINNESSTUND
Prisexempel: Smörgåstårta, dryck, kaffe och cholkadbiskvi, 25 pers á 225,00 ....................... 5 625,00
Eventuellt tillkommer lokalhyra

ANNONSER OCH TRYCKSAKER
Dödsannons i ortstidningen, 110 mm ............................................................................... c:a 3 000,00
Dödsannons i ortstidningen, 150 mm ............................................................................... c:a 3 600,00
Programblad, 650,00 + 9,00 st. exempel 40 st. färgtryck .......................................................... 1 010,00
Tackkort, 310,00 + 5,00 st. exempel 40 st .................................................................................... 510,00
Extrabeställning av minnesalbum ............................................................................................... 395,00
BYRÅNS ARBETSKOSTNAD
Grundkostnaden baseras på den tidsåtgång byrån lägger ned för dödsboets räkning och omfattar
oftast kundmottagning med efterföljande kontakter samt ansvar för uppdragets genomförande.
Kontakt med församlingar och myndighet för dödsfallsanmälan, intygsbegäran och släktutredning,
kontakt med sjukhuset angående stoftets avhämtning. Förmedling av dödsannons, tackannons,
bokning av begravningslokal, beställning av gravöppning, bokning av officiant och organist,
inplanering av bisättnings- och begravningsbil samt representant, kontakt med kyrkogårdsförvaltning,
beställning av blommor, bevakning, betalning av utlägg, totalansvar och kvalitetskontroll.
Därutöver kan kostnaden avse fullständig hjälp med dödsannonsens utformning, beställning av
Förtäring samt lokal för minnesstund, hjälp med försäkringshandlingar, bokning av extra sång
eller musik, beställning och utformning av tryckta program till begravningen, ett st. minnesalbum
med fotografier, representant vid urngravsättning samt brevpapper, kuvert, porta, kopiering,
telefon, fakturering och administration

Grundkostnad .......................................................................................................................... 6 695,00
Extra tidsåtgång debiteras per timme med ................................................................................. 925,00

