PRISLISTA
över byråns vanligen förekommande varor och tjänster
I begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln ingår följande tjänster; 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.
Priserna gäller fr o m 1 januari 2022 och inkluderar moms och sociala avgifter. Reservation för prisändringar från underleverantörer

KISTLÄGGNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDEN
Nedläggning i kista, påklädning med svepningsdräkt samt bäddning ........................................................ 1 950:00
Påklädning med egna kläder, 2 personer behövs ................................................................................................ 2 495:00
Redan klädd med egna kläder, samt bäddning..................................................................................................... 1 750:00
BIL VID BISÄTTNINGEN
Begravningsbil från bårhus till angiven ceremonilokal inom byråns verksamhetsområde .................. 3 650:00
Biltransport utom orten, sträckan räknas fram och åter
Fast kostnad ............................................................................................................................................................. 1 950:00
Per mil............................................................................................................................................................................. 155:00
KISTOR
Kistor finns av spånplatta, furu eller ek, med eller utan handtag …………………….5 950:00 – 49 950:00
URNOR
Urnor finns av trä, träfiber, järn, koppar, zink eller brons .........................................................1 950:00 – 9 655:00
OFFICIANT
Församlingspräst är kostnadsfri för medlem i Sv kyrkan .................................................................................... 000:00
Officiant (t ex borgerlig) inkl. sociala avgifter och moms ......................................................................... fr. 6 000:00
KAPELLAVGIFT
Kyrka och kapell upplåts utan kostnad för församlingsbo, annan lokal anvisad av huvudman ingår i
begravningsavgiften ......................................................................................................................................................... 000:00
Lokalhyra för Gustaf Wasasalen .............................................................................................................................. 1 500:00
BEGRAVNINGSBILUTANFÖR PÅ BEGRAVNINGSDAGEN UTANFÖR VERKSAMHETSOMRÅDET.
Begravningsbil som erfordras på begravningsdagen för transport från bisättnings-eller ceremonilokal till
grav eller krematorium inom förvaltningsområdet ersätts genom begravningsavgiften
Begravningsbil som erfordras för transport från ceremonilokal till grav utanför förvaltningsområdet,
se biltransport utanför byråns verksamhetsområde.
BÄRARE VID BEGRAVNINGEN
Vid s k processionsbärning som inte ingår i kyrkoavgiften, för de som ej är medlemmar i Svenska kyrkan.
Per bärare (behövs 6 st) ............................................................................................................................................... 1 150:00
BYRÅNS REPRESENTANT VID BEGRAVNINGEN
Representantkostnaden omfattar total ansvar och 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.
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. 1 minnesbok ingår i arvodet, Vid många
gäster kan det bli aktuellt med mer än en representant, tiden är beräknad till 3.5 timme,
.....………………………………………………………………………………………………...Vardagar 3 600:00
Extra representant vid mer än 50 gäster ………………………………........................................1 800:00
Vid begravning lördagar ……………...…….…………………………….........................................7 200:00
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BLOMMOR
Kistdekoration (traditionellt bunden) Floristen väljer ............................................................................. från 2 000:00
Handbuketter ............................................................................................................................................................... från 65:00
Kransar och sorgbuketter ..................................................................................................................................... från 800:00
Urndekorationer………………………………………………………………………………....från 900:00
SÅNG OCH MUSIK
Solistens arvode inklusive sociala avgifter och moms ............................................................................ från 3 900:00
Organistens orgelackompanjemang är som regel kostnadsfritt ........................................................... från 3 900:00
MINNESSTUND
Lokalhyra i församlingshemmet, vanligtvis kostnadsfritt, beroende på församlingens riktlinjer .......... 000:00
Se separat meny med priser per kuvert beroende på cateringföretag.
Lokalhyra i Gustaf Wasasalen ................................................................................................................................... 1 500:00
ANNONSER OCH TRYCKSAKER
Dödsannons i Tidningen cirka pris .......................................................................................................................... 5 000:00
Ritualkort/program,
Tackkort,

ex 30 st.......................................................................................................... från 1 096:00
ex 30 st.......................................................................................................... från 1 000:00

MOTTAGNING AV ANMÄLAN TILL MINNESSTUNDEN VIA BEGRAVNINGSBYRÅN
Fast avgift ............................................................................................................................................................................. 995:00
MINNESALBUM
Minnesalbum med uppgifter om ceremonin och blommor, 1 ingår i byråns arvode.................................. 000:00
Ytterligare album, per styck ........................................................................................................................................... 750:00
GRAVSÄTTNING
Gravplatsen och gravöppning är kostnadsfri för de flesta församlingsbor .........................................................0:00
Representant från byrån ............................................................................................................................................... 2 990:00
BYRÅNS ARBETSKOSTNAD
Kostnaden baseras på den tidsåtgång som begravningsrådgivaren lägger
ner för dödsboets räkning och omfattar kundmottagning med efterföljande
kontakter samt ansvar för uppdragets genomförande.
(776:00/tim) ........................................................................................................................................................... från 6 990:00
Tilläggsarvode för upprättande av dödsannons ....................................................................................................... 720:00
Tilläggsarvode för bokning av minnesstund ............................................................................................................ 720:00
Tilläggsarvode för bokning av solist/musiker till begravning ............................................................................ 720:00
Tilläggsarvode för bokning av officiant till begravning ....................................................................................... 720:00
Tilläggsarvode för upprättande av programkorrektur ........................................................................................... 720:00
Tilläggsarvode för bokning av personligt avsked ................................................................................................... 720:00
ÖVRIGT t ex bårtäcke, katafalk, extra ljus, ceremoni urna m.m....…...………………………….……från 800:00
GRAVVÅRDAR
Finns i trä, smide, glas och sten. Se separat prislista från gravvårdsfabrikanten.
JURIDISKA TJÄNSTER
Bouppteckning, arvskifte m.m. Se särskild prisuppgift från vår juridiska avdelning.
Juristbolaget AB Tel. 010-160 14 60

Se vidare begravningsbyråns allmänna villkor

