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När någon dörNär någon dör
Vi vet att vi ska dö bort ifrån den värld som är vårt hem, vår familj och 
vänner. Dagen kommer för alla men det blir de anhöriga som ställs inför 
frågan: Vad gör jag nu? Som kyrka vill vi finnas till för dig då det blir 
svårt att hitta svaren på frågor som kan komma plötsligt. 

Beskedet: anhöriga kontaktas först
Om ingen anhörig var närvarande när personen dog, kontaktar man de an-
höriga så fort som möjligt, t.ex. kan någon ringa från sjukhuset.

Efter beskedet: bårhuset
När någon dör förs kroppen till bårhuset i väntan på begravning eller kre-
mering. Oftast är det sjukhuset, serviceboendet eller liknande som sköter 
om det. Om dödsfallet beror på en olycka, ett brott eller liknande är det 
polisen som ansvarar för detta.

Dödsboet: ekonomi för begravning 
Dödsboet består inte av några personer utan är benämningen på de till-
gångar och skulder som finns kvar efter en avliden person. Tillgångarna 
kan till exempel vara pengar, bostad och saker. Tillgångarna i dödsboet ska 
först och främst användas för utgifter som rör begravningen. Begravnings-
avgiften täcker dock redan kostnaderna för gravplats, kremation, ceremo-
nilokal, vissa transporter samt lokal för visning av den som har dött. Om 
pengarna ändå inte räcker till, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd 
hos Socialtjänsten i den kommun där den som dött var skriven. 

Att leva vidare
”Och han skall torka alla 

tårar från deras ögon. 

Döden skall inte finnas 
mer, och ingen sorg 
och ingen klagan
och ingen smärta 
skall finnas mer. 

Ty det som en gång 
var är borta.”
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I någon av våra samtalsgrupper 
”Leva vidare” kan du få tala om 
det svåra och finna tröst i en 
ny framtid. Kontakta oss för ett 
samtal med en av våra diakoner 
som arbetar med detta. 

Någon att tala med
Upp 21:4



Begravning i kyrka eller kapell
Om den döda ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning, 
finns hjälp och stöd att få i planeringen av begravningen hos 
oss i Varabygdens församling. Du får mer information när du 
kontaktar oss men kan också läsa mer om hur du planerar en 
begravning på webbplatsen Efterlevandeguiden. Där finns all 
viktig information från Skatteverket, Pensionsmyndigheten och 
Försäkringskassan tydligt samlad på ett ställe.

Vi hjälper dig genom detta!
Kontakta oss via mail, telefon eller personligt besök på kansliet 
hos oss i Vara för att boka tid för begravning, samtal och val av 
kyrka eller kapell. 

Innan någon begravs
Innan en person kan begravas eller kremeras 
måste Skatteverket utfärda ett dödsfallsintyg 
med släktutredning och ett gravsättningsin-
tyg. Intygen beställs från Skattekverket, via be-
gravningsbyrån eller krematoriet.

Vilka önskemål fanns?
Ofta lämnar människor efter sig nedskrivna 
eller muntliga önskemål om hur man vill be-
gravas. Det kan även finnas önskningar om 
hur begravnings- eller minnesstunden ska ut-
formas. Det är klokast att ta hänsyn till öns-
kemålen. Det är viktigt för respekt inför den 
som gått bort men även för de efterlevande. Ta 
även tid för att närvara vid begravningen..

Vem tar hand om begravningen?
Anhöriga till den döda personen planerar för 
begravningen. Om det inte finns någon an-
hörig som kan det, är kommunen skyldig att 
göra det. Man kan välja att begrava kroppen i 
en kista eller att kremera. Det måste ske inom 
en månad efter dödsfallet med vissa undantag. 
Om du vill kan du anlita en begravningsbyrå. 
Du bestämmer själv om en begravningsbyrå 
enbart ska hjälpa till med några få saker eller 
om den ska hålla i helheten.

Ring 112 och begär jourhavande 
präst. Samtalet är gratis. Jouren 
har öppet alla veckodagar 21-06. 
Prästen som svarar när du ringer 
har absolut tystnadsplikt. Samtalet 
spelas inte in och det syns inte på 
din telefonräkning.
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Jourhavande 
präst
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Besök:  Ventilgatan 6, Vara (måndag - fredag 8-12)
E-post:  varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon: 0512-79 72 90 (måndag - fredag 9-12)
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Vi finns till 
för dig. 
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Känns det ensamt?Känns det ensamt?


