Prislista, bouppteckning
och dödsboanmälan
I vårt grundpris på

9800:Ingår:

Kista
 Tillhandahållande av bårtäcke
 Urna vid behov
 Svepning
 Erforderliga kontakter med myndigheter
 Beställning av kremerings och
gravsättningsbevis
 Bokning av förrättningslokal
 Överenskommelse med präst
eller annan officiant
 Representation vid begravning
 Upprättande av minnespärm
med text och foton
 Arvode till Westlings Begravningsbyrå AB
 Mervärdesskatt


Obligatorisk kostnad för
bisättningstransport
(från bårhus till kyrka/kapell):

Inom Eskilstuna 1475:-

Westlings Begravningsbyrå AB
Rosenhällsgatan 3
633 58 Eskilstuna
016-13 41 10
info@westlingsbegravning.se
westlingsbegavningsbyra.se
Öppettider: mån-fre 9-16

Westlings Begravningsbyrås prislista på tillval och förmedlade tjänster
I vårt grundpris på 9800 kronor plus avgiften för bisättningstransport (inom Eskilstuna 1475 kronor) ingår allt
som behövs för att ordna en begravning. Det finns även olika tillval som många väljer att göra, så som t.ex.
tidningsannons, blommor, begravningskaffe eller annat. Vår ambition är att du ska veta exakt vad det kommer
att kosta när du går från oss.
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)
Transport utanför Eskilstuna (per mil):
O.s.a.
Borgerlig begravningsförrättare
Programblad
Blommor:
Kistdekoration
Stående sorgebukett med band
Handbuketter
Musik (Trumpet, Fiol etc.) eller sång
Efter Begravningen:
Förtäring vid minnesstund:
Kaffe, kaka och tårta, per person
Smörgåstårta, per person
Extra minnespärm
Tackannons
Personliga tackkort inkl. kuvert:
enkla per styck
dubbla per styck
Bouppteckning
Gravsten:
Ny gravsten
Textkomplettering på gravsten

från 2500:135:395:3490:från 495:från 1500:från 750:från 20:från 2000:-

ca120:ca165:295:ca1500:15:20:per timme 1350:från 6900:från 4500:-

Broschyrer förmedlas utan kostnad!

Några av våra
broschyrer som
man kan beställa
utan kostnad
eller ladda ner
från vår hemsida.

Alla priser gäller från 2017 med reservation för eventuella fel och ändringar.
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Bouppteckning och dödsboanmälan.
Efter att någon avlidit måste en bouppteckning ske, vilket innebär en redovisning av dödsboets (den avlidnes)
tillgångar och skulder på dödsdagen. Saknar dödsboet täckning för begravningskostnaderna görs en dödsboanmälan istället, se nedan. Bouppteckningsformulär hämtar man från Skatteverket, om dödsboanmälan kan man
läsa längre ner. Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader efter dödsfall och till förrättningen skall alla
dödsbodelägare (dvs. arvtagare, sambo, maka m.fl.) kallas. Efter förrättningen har man en månad på sig att
skicka in den underskrivna bouppteckningen till Skatteverket i Visby. Efter att bouppteckningen blivit godkänd visar man upp den på banken som då för över den avlidnes tillgångar till önskat bankkonto. Detta gäller
om det endast finns en person i dödsboet. Finns det flera personer måste först ett arvskiftesavtal upprättas, det
är då tillgångarna delas upp mellan dödsbodelägarna.
Vad händer om man inte har råd med begravningen?
Det finns undantag från reglerna att göra bouppteckning, nämligen då det inte finns några tillgångar i dödsboet. Om personen inte äger bostad eller andra tillgångar som täcker begravningskostnaderna ska man istället
vända sig till kommunen för att göra en dödsboanmälan och ansöka om ekonomiskt bidrag från kommunen.
Viktigt är då att man inte rör några pengar som finns på den avlidnes konton. Glöm inte att stoppa eventuella
autogiron. Eventuellt bidrag beräknas nämligen utifrån de tillgångar som fanns på dödsdatumet. Har den avlidnes tillgångar använts så kan man inte få tillbaka dem från kommunen.
För närvarande kan man få omkring 14.000 kronor. För gravstenskostnad kan man göra en särskild ansökan
om bidrag. Ansökan prövas, och om den beviljas, så räknas tillgångar av från det bidrag man kan söka. Till
exempel om det finns 7000 kronor i dödsboet och begravningen kommer kosta 13300 kronor har man rätt att
ansöka om den summa som fattas, alltså 6300 kronor. På nästa sida kan man läsa om vilka uppgifter man behöver lämna till kommunen.
Vem har rätt att göra en bouppteckning?
Vem som helst har rätt att göra en bouppteckning. När det bara finns en dödsbodelägare, eller om dödsboets
tillgångar inte är så omfattande och alla dödsbodelägare är överens, då kan man pröva att göra bouppteckningen själv. Men när sorgen är påtaglig så kan det vara skönt att få hjälp. I sorgens natur ligger att även det som
normalt kan vara enkelt kan upplevas som övermäktigt. Då är det bra att anlita hjälp. Detta rekommenderar vi
även att man gör när bouppteckningen är mer komplex, t.ex. om det finns särkullbarn, är många olika arvtagare eller om det finns fastigheter i dödsboet. Pengar är inget lätt område, skulle tvist uppstå så är det bra att
ha en opartisk person som tar hand om bouppteckningen.
Westlings Begravningsbyrå samarbetar med WestAros Juridik AB
Vi samarbetar med Hanna Norén på WestAros Juridik AB som delar lokal med oss. Hon kan hjälpa till inom
följande områden:
Arvskiften
Bodelningar
Bouppteckningar
Boutredningsmannauppdrag
Förvaltning av dödsbon (betala räkningar, uppsägningar, försäljning av lösöre/fastigheter etc.)
Gåvobrev
Samboavtal / äktenskapsförord
Testamenten

3

Ansökan om hjälp med begravningskostnaden
Efter att man gjort dödsboanmälan till kommunen behöver man göra ansökan om hjälp med begravningskostnaden. Eskilstuna kommun efterfrågar följande uppgifter:
Uppgifter om den avlidna/avlidne
•
Namn
•
Personnummer
•
Dödsfallsdatum
Uppgifter som ansökan avser
•
Begravningskostnad och / eller gravstenskostnad
•
Vilken begravningsbyrå man anlitat
Uppgifter om bifogade handlingar
•
Dödsboanmälan
•
Begravningsfaktura och / eller gravstensfaktura
Uppgifter vem som lämnat in ansökan
•
Namn
•
Adress
•
Telefon
•
Uppgiven relation till den avlidne
För frågor samt för att beställa blanketter, för att göra dödsboanmälan samt söka ekonomisk hjälp vänder man
sig till Eskilstuna kommun telefon 016-710 18 22 (eller den kommun där den avlidne var bosatt).
Viktigt att tänka på när en anhörig går bort
•
Kontrollera att det finns pengar på den avlidnes konton. Om man är säker på att pengarna räcker till ska
fakturor betalas. Detta görs gratis hos banken tillsammans med ett dödsfallsintyg från Skatteverket. Om
pengarna inte räcker till de fakturor som finns, kontakta fordringsägarna och meddela att bouppteckning
ännu inte upprättats. Finns det inte pengar som täcker begravningskostnaderna skall man inte betala
några räkningar!
•
Den som har boet i sin vård är skyldig att meddela övriga släktingar om dödsfallet.
•
Säg upp abonnemang, telefoni, autogiro etc.
•
Kolla försäkringar.
•
Försök ta reda på om det finns testamente eller handlingar som beskriver hur den som dött önskar begravningen.
•
En ensam dödsbodelägare får inte gå in i den avlidnes bostad utan övrigas samtycke, utom att tömma
sopor och kylskåp, sänka värmen och släcka lampor för att spara el. Det vill säga sådan förvaltning som
inte kan vänta.
Plats för egna anteckningar:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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