Råd vid dödsfall
Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen
sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på
förr.
Med den här broschyren vill kyrkogårdsnämnden i Malmö hjälpa Dig på
vägen genom att ta upp en del av de praktiska problem man ställs inför
vid ett dödsfall.
Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Gravkvarter Östra kyrkogården

Vad händer vid ett dödsfall?
De flesta dödsfall sker på sjukhus. Då kontaktar sjukhuspersonalen de anhöriga.
Skulle döden inträffa i hemmet, eller på annan plats, skall ambulans eller läkare tillkallas. Kan det konstateras att döden är ett
faktum, kontaktar ambulanspersonalen
alltid läkare och polis.

Läkare fastställer dödsorsaken, utfärdar ett
dödsbevis och sänder det till Lokala Skattekontoret i den avlidnes hemort.

Handlingar som fordras
Flera handlingar fordras i samband med
dödsfall för att begravning skall kunna äga
rum:
1. Dödsbevis. Utfärdas av läkare, som
sänder det till Lokala Skattekontoret.
2. Gravbrev, om gravplats finns. Tag i så
fall med det till begravningsbyrån
eller direkt till vår expedition på
Sallerupsvägen 151.

3.

Registerutdrag, intyg om kremation/
gravsättning, dödsfalls- och släktut
redning; som utfärdas av Lokala Skat
tekontoret och fordras vid t ex utbe
talning av vissa försäkringar. I vissa fall
behövs även intyg från arbetsgivare/
fackförening.

Begravning
Då de anhöriga beslutar om begravningsform och ritual bör den avlidnes eventuella
önskningar följas så långt det är möjligt.
Begravningen omfattar olika delar:

Begravningsgudstjänst

Bisättning

Begravningsgudstjänsten är till för Svenska
kyrkans medlemmar och utformas av församlingsprästen i nära samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar prästen de närmaste anhöriga inför begravningen, men de
anhöriga får mycket gärna själv ta kontakt
med församlingen och den präst som kommer att leda begravningsgudstjänsten.

är förvaring av den avlidne fram till begravningsakten. Om de anhöriga önskar se
den avlidne, eller ha en kort andaktsstund,
hjälper begravningsbyrån till.

Begravningsakt
är den akt då stoftet vigs till sista vilan.
Begravningsakten kan vara religös (begravningsgudstjänst) eller borgerlig.
Akten är inte obligatorisk.

är begravningsakten enligt Svenska kyrkans
ordning. Den består av består av psalmsång,
musik, griftetal, läsning av Guds Ord och bön.

Gravsättning
sker då kistan eller urnan sätts ner i graven eller
askan jordas i minneslund.

S:ta Getruds kapell, Östra kyrkogården

Hjälp i sorgearbetet
Vi människor måste själva bära våra sorger,
men det finns också hjälp att få.
Präster och diakonipersonal i Din församling ställer gärna upp till hjälp inte bara före
och under utan även efter begravningen.
De har stor erfarenhet av att lyssna och

av att samtala om de svårigheter sorgen för
med sig.
Flera församlingen har även så kallade sorgegrupper där möjligheten att samtala med
andra i samma situation erbjuds.
Vänd Dig därför gärna till Din församling.

Tillgängliga handlingar - hjälp åt de anhöriga
Det kan vara till hjälp för dem som skall
ombesörja en begravning om viktiga
handlingar bl a gravbrev och försäkringsbesked finns tillgängliga. Man kan också
skriva ner eventuella önskningar om hur
begravningen skall utformas.

Med sådana anteckningar kan man i förväg
stödja dem som kommer att ordna begravningen en dag. Tala gärna med vår personal
vid kyrkogårdsförvaltningen, din församling
eller begravningsbyrån om vad för slags
papper och anteckningar som kan vara av
vikt.

Begravningskostnader
Den 1 januari 2000 ändrades relationerna
mellan Svenska kyrkan och staten. Från
och med detta datum betalar alla som är
folkbokförda i Sverige en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften fastställs av
staten genom Kammarkollegiet och administreras av Riksskatteverket.
För denna avgift har alla rätt till följande
tjänster, oavsett var i landet begravningen
äger rum.
-

-

-

Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid
av 25 år
Gravsättning inklusive gravöppning,
återfyllning och iordningställande av
en öppnad grav
Kremering
Transport av kistan från bisättningslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium och
begravningsplats

-

Lokal för förvaring och visning av
stoftet, bisättningslokal
Lokal för begravningsceremoni utan
religiösa symboler
Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar,
vård och underhåll - även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Om man är medlem i Svenska kyrkan har
man för sin medlemsavgift också rätt till
begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans
ordning i kyrka/kapell.

Dödsboet bekostar bland annat:
-

Kista och urna
Dekoration och blommor
Transport från bårhus till bisättningslokal
Gravsten
Skötsel av graven

Bårtäcke - alternativ till kistdekoration
Ett bårtäcke, som täcker kistan helt, kan
ersätta blomsterdekoration.
För användning i begravningskapellen finns

handvävda bårtäcken som ställs till förfogande kostnadsfritt. Även vissa församlingar
tillhandahåller bårtäcken i kyrkorna.

Bårtäcke i Trons kapell, Limhamns kyrkogård

Val av gravplats
Enskild gravplats, askgravplats, kistlund eller minneslund?
Det är viktigt att noga tänka genom valet
av gravplats och inte ta några förhastade
beslut.

gott som omöjligt att bevilja tillstånd till
flyttning av gravsatt stoft eller aska. Aska
som gravsatts i minneslunden kan under
inga förhållanden flyttas.

Efter kremation får urnan kvarstå i krematoriet upp till ett år innan den gravsätts.
Vi hjälper Dig därför med information och
Enligt begravningslagen behandlas all grav- rådgivning om vilka olika gravskick som
sättning som definitiv och därför är det så
finns och bestämmelserna kring dessa.

Enskild gravplats
•

•

•

•

är en egen individuell gravplats där
en gravrättsinnehavare utses, till vilken gravrätt upplåts, och gravbrev utfärdas.
På en gravplats har gravrättsinnehavare rätt att placera gravsten, enligt
de föreskrifter som gäller för det kvarter där gravplatsen ligger.
Gravrättsinnehavaren bestämmer
också hur graven skall anläggas och
vilka växter som skall pryda graven,
inom ramen för gällande föreskrifter.
Gravrättsinnehavaren har ansvaret för
att gravplatsen vårdas, och om så inte
sker, kan gravrätten återtas av Kyrkogårdsnämnden.

Vid val av gravplats är det viktigt att vara
med och välja ut gravplats ute på kyrkogården. Tänk därför noga igenom era speciella
önskemål och framför dessa till vår personal
på kyrkogården, som gärna visar de olika
alternativ som står till buds.
På de olika kyrkogårdarna, och på olika
gravkvarter, finns sinsemellan mycket olika
föreskrifter, om bland annat gravsten och
plantering.

Ta del av alla föreskrifter som gälelr för
den valda gravplatsen.

Askgravplatser
är ett område för askurnor som är tänkt
som ett alternativ för gravsättning som
närmast speglar ett mellanting mellan en
konventionell gravplats och minneslund.
Det finns en gemensam smyckningsplats
och gemensamma minnestavlor, där de
gravsattas namn samt födelse- och dödsår kan läggas in mot självkostnad.
Området sköts av Kyrkogårdsförvaltningen.

Kistlund
är ett område för kistor, där den avlidne
gravsätts i gräsmatta utan särskild markering. I kistlunden finns en gemensam
smyckningsplats och gemensamma minnestavlor, där de gravsattas namn samt
födelse- och dödsår kan läggas in mot
självkostnad.
Kistlunden sköts av Kyrkogårdsförvaltningen.

Minneslund
är en gemensam anonym gravplats för
gravsättning av askor. Den vårdas genom
vår försorg utan kostnad för anhöriga till
gravsatta.
•
Minneslund är en plats med helt
anonym gravsättning inom området och därmed finns ingen egen
gravplats att besöka. Ingen får vet
skap om var askan jordats utan grav
sättningen sker helt utan närvaro av
anhöriga. Minnesblad utfärdas av
Kyrkogårdsförvaltningen.
Det nya gravskicket askgraplatser Limhamns kyrkogård

•

Minneslunden har en gemensam
central smyckningsplats, och endast
där får smyckning ske. Snittblommor och ljus är tillåtna, således inte
krukor, kransar, marschaller, gravlyk
tor och dyl.
Valet är fritt mellan de olika minneslundarna. Det finns små och mycket enkla, utan
speciella konstverk eller vattenanläggningar, och det finns stora och mer ”påkostade”
med skulpturer och dammar.
Besök gärna de olika minneslundarna före
Ert definitiva beslut om gravplats.

Gravrätt och gravbrev
Gravrätten till en gravplats upplåts till
någon av den avlidnes anhöriga eller annan
närstående. Gravrättsinnehavaren bestämmer om gravplatsen och ansvarar för att
graven vårdas enligt gällande föreskrifter.
När gravrättsinnehavaren avlider, skall en
ny utses. Detta skall anmälas till kyrkogårdsförvaltningen senast 6 månader efter
dödsfallet.
Gravbrevet är ett bevis på att gravrätt
upplåtits och utfärdas vid gravplatsupplåtelse.

I gravbrevet antecknas gjorda gravsättningar, nya gravrättsinnehavare, eventuell
förlängning av gravrätten m m.
Gravbrevet bör förvaras så att det lätt kan
tas fram av anhöriga om gravrättsinnehavaren skulle avlida.
Gravrätt upplåts på 25 år. När tiden gått ut
kan gravrätten som regel förnyas

Gravsten eller dylikt
Gravrättsinnehavaren har rätt – men inte
skyldighet – att sätta upp en gravanordning på gravplatsen. En gravanordning kan
utföras i olika material, exempelvis sten, trä
eller metall.
Inom vissa gravkvarter finns bestämmelser
för vilken utformning en gravanordning får

ha och hur den får placeras. Detta bör särskilt beaktas då man väljer gravplats.
Vid val av gravanordning bör de anhöriga
vänta någon tid efter begravningen och
noga tänka igenom de möjligheter som
finns. Vi ger gärna råd och kan upplysa om
de bestämmelser som gäller.

Utställningar
På Östra, Limhamns och S:t Pauli norra kyrkogårdar finns utställningar som visar hur

lämpliga gravanordningar och planteringar
på gravplatser kan se ut.

Begravningsbyrå
Begravningsbyrån kan hjälpa till med de
flesta av de övriga formella och praktiska
frågor som rör en begravning. Begravningsbyrån kan ombesörja hela eller delar
av begravningen.

Som anhörig finns möjlighet att själv sköta
vissa delar.

Gravkvarter, Gamla kyrkogården

Gravplatsens skötsel
Gravplatsen angläggs och sköts enligt de
bestämmelser som följer med gravbrevet.
Gravrättsinnehavaren är skyldig att tillse
att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt
skick, det vill säga att den bland annat hålls
fri från ogräs. Om gravplatsen blir uppenbart vanvårdad kan den återtas.

Har man själv inte möjlighet att sköta
gravplatsen kan avtal om skötsel tecknas
för ett eller flera år.
För ytterligare information eller beställning
kontakta vår kundservice för frivillig gravskötsel via telefon 040 - 27 92 00 eller
via e-post:
kyrkogardsforvaltning.malmo@
svenskakyrkan.se.

Svenska kyrkan i Malmö
Kyrkogårdsförvaltningen
Besöksadress:
Sallerupsvägen 151
Kontorstid:
måndag – fredag kl 9.00 – 15.00
lunchstängt: kl 12.00 - 12.30
Postadress:
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 16071
200 25 MALMÖ
Telefon:
Svenska kyrkans växel: 040-27 90 00
Telefax: 040-27 91 47
E-mail:
kyrkogardsforvaltning.malmo@
svenskakyrkan.se

Hemsida: www.malmokyrkogard.se
Församlingarnas expeditioner finns under
rubriken Svenska kyrkan i telefonkatalogens rosa sidor eller under respektive
församlingsnamn.
Du kan också ringa via Svenska kyrkans
växel.
Begravningsbyråer finns upptagana under
telefonkatalogens gula sidor.

