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Vilka är Westlings Begravningsbyrå? 
Westlings Begravningsbyrå AB är en fristående begravningsbyrå med-
verksamhet i Eskilstuna.  
 
 
 
 
 

 

”En värdig begravning till en rimlig kostnad”  
 
 
 

Vi har ett fast grundpris där allt det basala för att ordna en begravning in-
går. Vår ambition är att du, efter ditt möte med oss på Westlings Begrav-
ningsbyrå, ska veta vad begravningen kommer att kosta även om du gör 
tillval som kostar extra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vår hemsida, westlingsbegravningsbyra.se, kan du få svar på många av 
dina frågor, vi har där försökt samla i stort sett allt man behöver veta för 
att planera en begravning. Det går också utmärkt att ringa eller besöka oss 
om du har några frågor. 
 

 



När någon dör är det oftast omvälvande 
för de efterlevande. Man ställs plötsligt 
inför många och ofta lite svåra frågor, 
bland annat i mötet med begravningsby-
rån. Många har aldrig förr varit på en be-
gravningsbyrå och kanske inte ens på en 
begravning. 
 
Denna skrift guidar dig igenom vad du 

kan förvänta dig i mötet med Westlings Begravningsbyrå. Den hjälper 
dig att förbereda dig och ta ställning i de frågor som rör begravningen så 
att du får tid att fundera över hur vi kan hjälpa till att göra begravningen 
personlig och fin.  
 
Du kan ringa oss för att boka en tid ganska snart efter dödsfallet, men 
boka helst inte in mötet samma dag. Vänta en dag eller två så att du har 
tid att samla tankarna innan du kommer till oss. Du behöver inte själv 
kontakta präst eller boka lokal, det gör vi när vi träffas. Ska begravning-
en ske enligt Svenska kyrkans ordning i Eskilstuna församling så kan 
begravning ske tidigast efter 10 dagar räknat från bokningsdagen. Jord-
fästning eller kremation måste enligt lag ske inom en månad efter att 
personen avlidit. 

Några saker att tänka på när någon avlider: 
• Tala om det inträffade för såväl närstående, arbetsgivare, kamrater 

och föreningar person var med i. 
• Töm kylskåp, släng sopor, vattna blommor och ta hand om husdjur 
• Se till att bil, båt etc. finns på lämplig plats. 
• Sänk värmen, stäng av tv, dator och liknande. 
• Förebygg inbrott genom att ställa timer till lampor, skotta snö,  
  klippa gräsmattor, tömma postlådan mm. 
• Hämta tillhörigheter på sjukhuset. 
• Se i bostad och bankfack om det finns testamente eller några önske-

mål om begravning nedskrivet. 
• Säg upp hyreslägenhet och medlemskap i föreningar.  
• Säg upp eller för över abonnemang till efterlevande  
• Finns det pengar utöver de till begravningen, betala fortlöpande räk-

ningar som kommer in till dödsboet. Finns ej pengar, kontakta då 
fordringsägare och meddela att det är ett dödsbo och att de får even-
tuell betalning när bouppteckning/dödsboanmälan är klar. 
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Priset gäller 2017 med reservation för ändringar. 

Vad ingår i vårt grundpris? 
Westlings Begravningsbyrås grundpris är 
9800 kronor. Till detta kommer en obligato-
risk avgift för bisättningstransport av kistan. 
Avgiften varierar efter lokala förutsättningar 
och transportavstånd. Inom Eskilstuna kostar 
det 1475 kronor.  
 
I grundpriset tillsammans med avgiften för 
bisättningstransport ingår allt det basala som 
behövs för att kunna genomföra en begrav-
ning.  
  
 

Detta ingår: 
• Kista modell Ängsro  
• Vid kremering grön eller vit urna (modell 501 och 509)  
• Tillhandahållande av bårtäcke 
• Svepning 
• Erforderliga kontakter med myndigheter 
• Beställning av kremerings- och gravsättningsbevis 
• Bokning av förrättningslokal (kyrka etc.) 
• Överenskommelse med präst eller annan officiant 
• Representation vid begravningen 
• Upprättande av minnespärm med fotografier och förteckning  
 över blommor vid båren mm  
• Arvode till Westlings Begravningsbyrå AB 
• Lagstadgad mervärdesskatt  
 
 

Blommor, dödsannons och förtäring ingår ej i grundpriset. Priserna på 
detta varierar efter vad du väljer. Vi hjälper dock gärna till att ordna 
med detta så att allt inför begravningen är klart.  
 

Det finns också en mängd tillval du kan göra. Bland annat har vi ett fler-
tal kistor och urnor i olika material och färger.  
 
 

 

Vårt grundpris: 9.800:- 
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Vad händer efter att någon avlidit? 
Det är lätt att stå handfallen när någon avlider. Man vet inte vad som 
händer nu. Kortfattat är ordningen denna: 
 
• När någon avlider skall alltid läkare tillkallas för att utfärda dödsbevis. 

Det innebär att när någon avlider i hemmet ringer man larmnumret 
112 och berättar vad som hänt. 

 

• Efter att läkare utfärdat dödsbevis kommer en begravningsbyrå och 
hämtar den avlidne och kör denne till sjukhusets bårhus. 

 

• När anhöriga kontaktat en begravningsbyrå ombesörjer byrån svep-
ningen och kistläggning. En svepning är det samma som att de klär 
den avlidne och bäddar i kistan.  

 

• På bårhuset finns tillfälle för att ta avsked av den avlidne vid en öppen 
kista (en så kallad visning). 

 

• Därefter förs kistan till en så kallad bisättningslokal, det är den plats 
där kistan förvaras till det är dags för begravningsakten. Det kan vara i 
kylt rum i kyrka, gravkapell eller krematorium. Här kan de anhöriga 
ges tillfälle att se den avlidne i kistan. 

 

• Kistan tas sedan till platsen för begravningsceremonin. Det kan vara i 
en kyrka enligt Svenska kyrkans ordning eller en borgerlig ceremoni i 
kapell eller annan lokal. Det kan också ske efter annan ordning. 

 

• Vid jordbegravning tar man efter begravningsceremonin kistan till 
graven där kistan sänks ned. Om akten avslutas i kapellet kan kistan 
gravsättas vid ett senare tillfälle. 

 

• Om kistan ska kremeras körs kistan tillbaka till krematoriet. Kre-
mation sker normalt så snart som möjligt, i regel inom 4-5 dagar. Efter 
kremationen skett har man upp till ett år på sig att bestämma vart be-
gravningen av askan ska ske alternativt att hämta ut askan. 

 

• Inom tre månader efter dödsfallet måste man lämna in bouppteckning 
till Skatteverket. Broschyr och blanketter om detta kan man finna hos 
Skatteverket. 
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Olika alternativ efter en kremation: 
Urngrav. I en urngrav sänks urnan ned i 
marken vid en gravsten. Anhöriga ansvarar 
för skötseln av graven eller köper denna 
tjänst av kyrkogårdspersonalen. 
Askgravlund. De anhöriga väljer ut en 
plats i askgravlunden där de vill att urnan 
ska begravas. Sedan sätts en liten plakett 

med den avlidnes namn upp vid anvisad plats. Kyrkogårdspersonal ansva-
rar för skötseln 
Askgravplats. Är som en Askgravlund men med skillnad att gravsten i 
vissa fall används. Möjligheter att själv utforma platsen är begränsade. 
Kyrkogårdspersonalen handhar skötseln och utformar platsen.  
Minneslund. I minneslunden grävs askan ned anonymt. De anhöriga får  
inte vara med, men blir underrättade när askan är gravsatt. Kyrkogårds-
personalen handhar skötseln.  
Kolumbarium. Det är en vägg där man sätter in urnan i ett fack. 
I havet eller annan plats. Det går att ansöka hos Länsstyrelsen om att 
sprida askan vid annan plats, till exempel i havet, men det finns restrikt-
ioner att ta hänsyn till. 
 

Att förbereda din egen begravning 
Att vi alla en gång ska dö är inte något vi tänker på så ofta. Man vill 
skjuta undan den tanken. Vill du underlätta för din familj så gör du klokt i 
att tänka igenom hur du vill ha din begravning. De anhöriga är ofta så 
fyllda av sorg att det kan vara svårt att planera en begravning. Har du då 
tänkt själv innan är det till stor hjälp.  
 

I broschyren “Min sista önskan“ fyller du i hur du vill ha din egen be-
gravning. Med hjälp av den här foldern ”Vad händer nu?” får du vägled-
ning och hjälp med detta. Läs därför noga igenom foldern och tänk ige-
nom hur du vill ha din begravning. Fyll därefter i ”Min sista önskan” 
som du kan få från oss eller skriva ut från vår hemsida. Det går också bra 
att ringa oss på Westlings Begravningsbyrå för att boka en tid så kan vi 
fylla i “Min sista önskan” tillsammans. Vi gör detta utan kostnad. Efter 
att du fyllt i broschyren tar du med den hem och förvarar den så att den 
lätt kan tas fram när du sedan dör. Kom ihåg att berätta för dina anhöriga 
att du fyllt i “Min sista önskan” och var du lagt den. Förvara gärna “Min 
sista önskan” tillsammans med denna folder så ser de anhöriga lättare hur 
du tänkt det hela. 
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Mötet med begravningsbyrån 
Innan begravningen träffar du någon av oss 
på Westlings Begravningsbyrå för att sam-
tala om hur du vill ha begravningen. (Själva 
begravningsceremonin planerar du tillsam-
mans med förrättaren). För att boka tid för 
ett samtal ringer du 016-134110. Vi träffas 
antingen på vårt kontor på Rosenhällsgatan 
3 (se vägbeskrivning på sista sidan), eller 
om du hellre vill, hemma hos dig. När vi 
träffas för att planera begravningen ställer vi 
en hel del frågor. Följande sidor förklarar 
vad vi går igenom under samtalet. Samtalet 
tar ungefär en timme, ibland längre.  
 

Vi behöver följande uppgifter om den avlidne 
Personens namn  
Personnummer 
Adress  
Dag då dödsfallet inträffade. 
Var den avlidne finns idag.  
Om personen var medlem i Svenska kyrkan och i så fall i vilken för-
samling.  
Har alla tagit avsked eller önskar någon mer se den avlidne innan   
begravningen? 

 

Vi behöver följande uppgifter om kontaktpersonen 
Kontaktpersons namn 
Adress 
Telefonnummer  
Eventuell e-post 
Personnummer 
Vilken relation till den avlidne kontaktpersonen har  

 
Kontaktperson är den som vi på Westlings Begravningsbyrå kontaktar 
om det uppstår några frågor, samt är den som prästen eller annan offici-
ant kontaktar för att gå igenom själva begravningsakten. Kontaktperso-
nen är också den person som juridiskt står som beställare av begrav-
ningen.  
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Var önskar du att begravningen äger rum? Om den avlidne var med-
lem i Svenska Kyrkan kan du välja om ceremonin sker i en kyrka eller i 
ett kapell. Många väljer att vara i Stillhetens eller Ljusets kapell som lig-
ger vid S:t Eskils kyrkogård eller så väljer du att vara i den kyrkolokal  
som finns i den församling den avlidne tillhörde. De borgerliga förrätt-
ningarna äger rum i den lokal som församlingen utsett för borgerliga be-
gravningar, i regel är det i Svenska kyrkans kapell. Du kan också välja 
någon annan lokal, t.ex. en föreningslokal eller frikyrka.  
 
Har du något önskemål om dag och tid? Många önskar att begravnings-
akten ska ske på fredag eftermiddag vilket innebär att dessa tider snabbt 
bokas upp. Lagen säger att jordbegravning eller kremation måste ske 
inom en månad efter dödsfall och därför kan det vara svårt att hinna få en 
fredagstid. Det är lättare att få en begravningstid mitt i veckan och därför 
rekommenderar vi att du väljer det. Det sker inga begravningar på lörda-
gar och söndagar eller övriga helgdagar, då prästerna är upptagna dessa 
dagar.  
 
Vad vill du ska ske efter begravningsakten? Önskar du att det ska vara 
en jordbegravning eller kremation? Om du väljer jordbegravning, behöver 
du se ut en ny grav eller finns det en befintlig grav och i så fall var? Vi 
behöver få gravnumret som beskriver var graven ligger på kyrkogården. 
Gravnumret finner du på det dokument som kallas gravbrev. Den som står 
som innehavare till graven ska ha fått detta. Hittar du inte gravbrevet så 
behöver vi namnet på den som står som innehavare för graven samt nam-
nen på de som ligger i graven. Vid kremation behöver vi veta vad som ska 
ske med askan. Du kan välja mellan urngrav, minneslund och ask-
gravlund. Om du inte har en befintlig urngrav eller askgravlund behöver 
du se ut en.  
 
Önskas begravning enligt Svenska kyrkans ord-
ning eller någon annan, t.ex. borgerlig? 
Tillhör den avlidne Svenska kyrkan kan begrav-
ningsakten ske enligt deras ordning. Du har då till-
gång till kyrka, präst, organist och bärarlag, det in-
går i kyrkoskatten. Är den avlidne inte medlem kan 
du endast i särskilda undantagsfall betala för att be-
gravningsakten ska få ske med en präst i kyrkan. Är   
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den avlidne medlem i en frikyrka eller 
tillhör en annan religion hjälper ofta re-
presentanter därifrån till med begravning-
en. Oavsett medlemskap i Svenska kyr-
kan eller ej kan du ordna med en borger-
lig begravning. Vi på Westlings Begrav-
ningsbyrå har två officianter att välja 
mellan: Helen Ahlberg eller Fredrik Ahl-
berg. Du kan även ordna med en egen 

officiant. Varje kommun är skyldig enligt lag att ordna med lokal för 
borgerliga begravningar.  
 
Ordningen vid en borgerlig begravning: 
Du träffar officianten och tillsammans planerar ni akten så att den blir 
precis så fin och personlig som du vill ha den. Du är i stort sett fri att 
utforma ceremonin som du själv vill. Utöver minnestalet väljer många 
att läsa dikter och spela den avlidnes favoritmusik. Vi kan anordna bor-
gerliga begravningar med eller utan religiösa inslag. 

Den ordning Svenska kyrkan 
följer vid begravning som avslu-
tas i kapellet är denna:  
- Klockringning 
- Inledningsmusik på orgel 
- Välkomstord 
- Psalm 
- Griftetal 
- Bön 
- Överlåtelse 
- Bibelläsning 
- Psalm 
- Begravningsbön 
- Herrens bön (Fader vår) 
- Psalm 
- Avskedstagande 
- Välsignelsen 
- Avslutningsmusik 

En borgerlig begravning kan man 
utforma nästan helt som man vill. 
Här följer ett förslag: 
- Klockringning  
- Inledningsmusik 
- Välkomstord 
- Musik 
- (Dikt) 
- Minnestal 
- Musik 
- Officiantens avsked med tre rosor   
   eller tre ljus som läggs flytande i  
   en skål med vatten 
- De sörjandes avsked 
 (ev. med musik i bakgrunden) 
- Avslutningsord 
- Avslutningsmusik  



Ska den avlidne ligga i egna kläder el-
ler i svepdräkt? Du behöver välja om 
den avlidne ska kläs i traditionell svep-
dräkt eller om han eller hon ska ha  egna 
kläder på sig. En svepdräkt ser ungefär ut 
som en nattskjorta. I kistan bäddar vi all-
tid med kudde och täcke. Har den avlidne 
egna kläder bäddar vi en dag bädd där 
personen ligger på täcket. Har personen 
svepdräkt bäddar vi ned personen under täcket som när man lägger sig 
för att sova för natten. Har personen redan egna kläder på sig är det 
mest värdigt och vackert att behålla dessa på. Påklädnad av svepdräkt 
ingår i vårt grundpris, påklädning av egna kläder gör vi mot ett tillägg 
enligt gällande prislista.  
 
Bårtäcke eller inte? Av etiska skäl måste man ha en kista. I vårt grund-
pris ingår en obehandlad kista. Till denna använder många ett bårtäcke 
vilket man kan låna utan extra kostnad. Svenska kyrkan tillhandahåller 
bårtäcken för sina medlemmar. Du får då låna det bårtäcke som finns i 
den församling den avlidne tillhör. Tillhör den avlidne en annan försam-
ling än den där begravningen sker kan det kosta att hyra bårtäcket. På 
bårtäcken får man inte lägga blomsterarrangemang, eftersom de inte går 
att tvätta. Handbuketter får man dock lägga på bårtäcket. Vill man ha 
blommor på kistan rekommenderas att man köper en behandlad kista (se 
nästa sida).  
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Torshälla  
församlings  
bårtäcke 

Stillhetens  
bårtäcke  

Eskilstuna  
församling 

Ljuslila  
bårtäcket 

Eskilstuna
församling 



En enkel kista i osorterat trä. 
Använd gärna tillsammans 
med ett bårtäcke.  
XL-kista: Grundpris +2900:- 

Vilken kista vill du ha? Alla våra kistor är tillverkade i massivt trä. Det 
finns en stor mängd av träslag, färger och utförande i olika prisklasser 
att välja mellan. På vår hemsida: westlingsbegravningsbyra.se eller i 
broschyr på vårt kontor kan ni se hela vårt urval av kistor. 

 ”Sandholm”   - Kista i massiv furu 

Natur:           Grundpris +2700:-   
Vit lasyr:       Grundpris +2900:- 
Antikbrun:     Grundpris +2900:- 
XL-kista (vit eller brun)  +4100:- 

”Kullamark” - Kista i massiv furu 
med ingraverad avskedshälsning.  

Allmogegrå:        Grundpris +3900:-
Lindblomsgrön:  Grundpris +3900:- 
Finns även i färgerna duvblå,  
puderrosa och kritvit 

Svart:   Grundpris +5500:- 

Midnattsblå:  Grundpris +5500:- 
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”Hovdala” - Kista i massiv furu 
med få kvistar. 

”Ängsro” (Ingår i grundpriset) 



Vilken urna vill du ha? Ska den avlidne gravsättas i en urngrav eller i 
askgravlund behöver du en urna. I vårt grundpris ingår en urna som är 
grön (modell 501) eller vit (modell 509). Vill man ha en annan urna finns 
det ett flertal modeller att välja mellan. Alla våra urnor finns i färger som 
matchar kistorna. Fler urnor kan man se på vår hemsida: westlingsbegrav-
ningsbyra.se eller i broschyr på vårt kontor. 
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Urna 501 och 509 
(Ingår i grundpriset) 

Grön eller vit biofiberurna. 
 

      Natur            Vit lasyr             Ekbets          Hasselbrun        Solidvit  
     +695:-    +795:-        +795:-              +795:-         +895:-              

 Allmogegrå    Linblomsgrön    Ljus Ekfaner         Svart         Midnattsblå                 
      +895:-      +895:-         +895:-               +895:-         +895:-              

Vanås - Rund urna i träfaner   

(Priset anger tillägg till grundpriset) 



Vill du att vi beställer blommorna till begravningen eller ordnar du 
det själv? Vi har tillsammans med Danielssons Blommor sammanställt 
en pärm med ett stort urval av blomsterarrangemang till begravningar. 
De finns i olika storlekar, former, färger och prisklasser. Det går även 
att komponera egna blomsteruppsättningar. Om du så önskar ordnar vi 
med beställningen så att allt med begravningen blir klart under samtalet 
med oss. Vill du hellre göra det själv kan du besöka Danielssons Blom-
mor och beställa blommorna och be dem skicka fakturan genom oss så 
att du får alla begravningskostnader på en faktura. Vi tar ingen avgift 
för att beställa blommorna, så kostnaden blir den samma oavsett om du 
går dit själv eller beställer via oss. Danielssons Blommor har stor yrkes-
skicklighet och kan hjälpa dig att uppfylla dina önskemål. Självfallet är 
du välkommen att själv ta hand om beställningen av blommor hos valfri 
blomsterhandel om du så önskar. 

Önskar du handbuketter? Du kan beställa handbuketter genom oss så 
att dessa finns på plats när det är dags för begravningen. En vanlig 
handbukett från Danielssons blommor innehåller röd ros, brudslöja, vit 
blomma och grönt blad. Vill man ha annan färg eller annan sorts 
blomma går det att ordna. 
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Vår käre Far, Farfar  
och Farfarsfar 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920 
Har hastigt lämnat oss 
Eskilstuna 5 april 2013 

 
Majken 

Oskar och Anna 
Pelle, Andreas, Ulla 

Övrig släkt och vänner 
 

Det finns ingen sten så tung 
som sorgen vi känner 

Det finns ingen ros så vacker 
som minnena av Dig 

 
 

Begravningen sker torsdag  
20 april kl. 11:00 i Stillhetens 
kapell. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog,  
O.s.a. till Westlings Begr.byrå  

016-13 41 10 senast 11/4.  
Tänk gärna på Cancerfonden  

tel. 020 - 595959 

Vill du ha tidningsannons? En tidningsannons är ett fint sätt att låta vän-
ner och bekanta veta att någon avlidit. Det kan vara svårt att veta hur du 
ska formulera dig. Titta gärna på andra annonser i tidningar för att få för-
slag på hur annonsen kan skrivas. Vi gör annonsen medan du väntar så att 
du kan bestämma precis hur den ska se ut. Medan vi arbetar talar dator-
programmet om vad priset kommer bli. Priset sätts av respektive tidning 
och styrs i regel av hur många prenumeranter de har. Du får en kopia av 
annonsen utskriven att ta med dig hem. 
 
 

Guide till hur du skapar en dödsannons:  

Många väljer en symbol som förknippas 
med personen. 
 
 

Du kan välja att skriva kort t.ex.  
”Vår käre”, eller längre t.ex. 
”Vår Far och Farfar”. 
 
  

Du kan skriva kort med endast stjärna och 
kors samt datum eller lägga till text om 
var personen föddes och avled. Du kan 
även lägga till en förtydligande rad t.ex 
”Har stilla somnat in”. 
 

 

De sörjande nämns med de närmsta först, 
ex. maka. Därefter barn, barnbarn, och 
sedan andra namn man vill ha med, t.ex. 
Övrig släkt och vänner. 
 

 

Dikt är ofta vackert i annonsen men inget 
krav. Med den kan man t.ex. ge några 
sista ord till den som avlidit. 
 

      
Längst ned skriver du annan information 
som var och när begravningen äger rum. 
Du kan t.ex. ange O.s.a. till minnesstund, 
att begravningen ska ske endast för de 
närmsta eller informera om eventuella 
fonder att skänka pengar till. Du kan 
också tacka för god omvårdnad vid någon    
        sjukavdelning. 
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Önskar du förtäring vid minnesstunden? 
Att samlas efter begravningsakten och 
dricka kaffe eller äta något, till exempel en 
bit smörgåstårta, är ofta uppskattat. Vi ord-
nar med bokning av lokal samt förtäring. 
En vanlig lokal för minnestunden är Pil-
krog. Önskar man förlägga minnesstunden 
till ett församlingshem går det bra om man 
är medlem i Svenska kyrkan. De flesta för-
samlingar tar ut en avgift för värdinnan, 
avgiften är beroende på antalet personer vid 
minnestunden. Hyra för lokal tillkommer 
om du önskar ha minnestunden i en försam-
ling som den avlidne inte tillhör.  
 

Önskar du att vi tar hand om O.s.a.? Det 
kan ofta vara svårt att veta hur många som vill komma till minnesstunden. 
Därför kan det vara lämpligt att be om O.s.a. i dödsannonsen i tidningen. 
Då kan det vara skönt att inte behöva ta emot alla dessa samtal själv. Vi 
kan göra detta åt er.  
 

Önskar du hjälp att ordna med bouppteckningen? Bouppteckning 
måste göras senast tre månader efter dödsfallet och kan ses som en slutde-
klaration över den avlidnes tillgångar och skulder. Den kan du göra själv 
men det kan behövas hjälp när det finns fastigheter, företag, arvsberätti-
gade som är svåra att finna eller särkullebarn. Alla anhöriga måste nämli-
gen kontaktas. Vid sådana mer komplicerade fall kan det vara nödvändigt 
med en utomstående person som gör bouppteckningen. Vill du så kan vi 
förmedla en kontakt med vår jurist för upprättande av bouppteckning.  
 

Önskas gravsten/textkomplettering? Om du valt jordbegravning eller 
urngrav önskar du kanske en gravsten. Det är ingen brådska att beställa 
sten. Du kan få broschyr av oss så att du i lugn och ro kan tänka igenom 
hur du vill att stenen ska se ut. När det sedan blir dags att beställa stenen 
hjälper vi dig. Vi skickar beställningen och inom några veckor kommer 
ett korrektur hem till dig och om du godkänner det så huggs stenen efter 
dina önskningar. Finns det redan en befintlig sten går det utmärkt att be-
ställa textkomplettering på denna genom oss. 
 

Övriga frågor? Har du några frågor? Vi gör vårt bästa för att besvara 
dem eller ta reda på svaret åt dig. 



Westlings Begravningsbyrås prislista på tillval och förmedlade tjäns-
ter I vårt grundpris på 9800 kronor plus avgiften för bisättningstransport 
(inom Eskilstuna 1475 kronor) ingår allt som behövs för att ordna en be-
gravning. Det finns även olika tillval som många väljer att göra, så som 
t.ex. tidningsannons, blommor, begravningskaffe eller annat. Vår ambit-
ion är att du ska veta exakt vad det kommer att kosta när du går från oss.  
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Kista och kistläggning: 
Laserad kista         från 2900:- 
XL-kista Ängsro (tillägg på grundpriset)     2900:  
XL-kista Sandholm (brun eller vit) (tillägg på grundpriset)  4100:- 
Påklädning egna kläder           495:- 
Personligt avsked vid öppen kista        595:- 
 
Inför och under begravningen: 
Dödsannons (pris beror på vilken tidning och storlek)  från 2500:- 
Transport utanför Eskilstuna (per mil):       135:- 
O.s.a.             395:- 
Borgerlig begravningsförrättare      3490:- 
Programblad           från 495:- 
Blommor: 
 Kistdekoration        från 1500:- 
 Stående sorgebukett med band     från   750:- 
 Handbuketter        från     20:- 
Musik (Trumpet, Fiol etc.) eller sång     från 2000:- 
 
Efter Begravningen: 
Förtäring vid minnesstund: 
 Kaffe, kaka och tårta, per person             ca120:-  
Smörgåstårta, per person                       ca165:- 
Extra minnespärm           295:- 
Tackannons               ca1500:- 
Personliga tackkort inkl. kuvert: 
 enkla per styck            15:- 
 dubbla per styck            20:- 
Bouppteckning         per timme 1475:- 
Gravsten: 
 Ny gravsten          från 6900:- 
 Textkomplettering på gravsten      från 4500:- 
 
Broschyrer förmedlas utan kostnad! 

Alla priser gäller från 2017 med reservation 
för eventuella fel och ändringar. 
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Vad ingår i den begravningsavgift som 
betalas med skatten? 
Av den skatt som alla betalar går en viss 
summa till begravningskostnader. Det gör 
att vi alla har rättigheter när det gäller att få 
en begravning.  
 
 
 

Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till: 
• Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år 
• Gravsättning 
• Lokal för förvaring och visning av stoftet (den avlidne) i så kallad  

bisättningslokal 
• Transporter av kistan från den anvisade lokalen för förvaring av 

stoftet till begravningsceremoni, krematorium och begravnings-
plats. Gäller inom den församling den avlidne tillhörde. 

• Kremering 
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler 
• Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, ny-

anläggningar, vård och underhåll -även kultur- historiskt värde-
fulla gravvårdar.  

 
Vad händer om dödsboet inte har råd med en begravning? 
Du ska inte göra bouppteckning om det saknas pengar i dödsboet (om 
du lägger ihop skulder och tillgångar och det blir minus). Då ska du 
istället göra en så kallad dödsboanmälan till kommunens ansvariga 
handläggare på Arbetsmarknads– och familjeförvaltningen (Eskilstuna 
och Torshälla: 016-710 10 00). Därefter kan du ansöka om ekonomiskt 
bistånd enligt socialtjänstlagen. För bärare vid jordbegravning samt för 
kostnad för gravsten kan du göra särskilda ansökningar för extra anslag. 
Kommunen beräknar för varje år hur stor del av ett basbelopp som de 
beviljar. För närvarande ligger summan på omkring 14.000 kronor. 
Detta gäller inte om det finns fastigheter i dödsboet, då måste du göra 
bouppteckning.   
 

Kommunens handläggare gör en prövning efter att ansökan kommit in.  
Vid dödsboanmälan begärs anstånd på de räkningar som dödsboet har. 
Om det finns 7000 kronor i dödsboet och begravningen kommer kosta 
13300 kronor har du rätt att ansöka om den summa som fattas, alltså 
6300 kronor. 



Plats för egna anteckningar:  



Adress:     Westlings Begravningsbyrå AB       Telefon: 016 - 13 41 10                 

  Rosenhällsgatan 3               info@westlingsbegravning.se   
          633 58 Eskilstuna               www.westlingsbegravningsbyra.se 
 
   

Öppettider: Måndag - Fredag 9:00-16:00 

Hitta till Westlings Begravningsbyrå: 
Vi finns på Rosenhällsgatan 3 i Eskilstuna. Det är lätt att ta sig till oss till 
fots, med bil, cykel eller buss. Från centrum går man på 20 minuter. 
 
Med bil och cykel åker man från centrum mot Gillbergplan vid Stålfors-
skolan. I rondellen svänger man vänster ned förbi bensinmacken. Korsa 
järnvägen och kör bron över ån. Andra gatan till höger efter bron är Ro-
senhällsgatan, vårt kontor ligger ca 50 meter upp på vänster sida av Ro-
senhällsgatan.  
 
Med buss tar man buss nummer 6, rosa linje mot Snopptorp. Gå av vid 
busshållplats “Rosenhällsgatan” som ligger ungefär hundra meter från 
vårt kontor.  
 

Rosenhällsgatan 3 

Karta: www.hitta.se 


