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Hälso- och 
sjukvårdslagen  
  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har en vårdgivare skyldighet 

att ta hand om stoftet efter en avliden inom sitt 

ansvarsområde. Vårdgivaren som avses inom kommunal hälso- 

och sjukvård är Socialnämnden i Lessebo kommun.  

  

  

  

Kommunens ansvar  
Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att inom 

sitt ansvarsområde ta hand om stoftet efter en avliden. Kommunen 

ansvarar för åtgärder som måste vidtas i samband med dödsfallet 

och inte kräver medverkan av läkare.  

Kommunen har ansvaret för hemsjukvård i särskilt boende på 

servicehus och gruppboenden, Socialnämnden är vårdgivare.  

Kommunens skyldighet skall fullgöras med respekt för den avlidne. 

De efterlevande skall visas respekt och omtanke.  

  

  

När någon avlider  
Vid ett dödsfall i särskilt boende svarar kommunen för den döda 

kroppen fram till dess att den lämnas ut för bisättning, d v s.  

kistläggning, svepning och transport av kista till kyrkas eller annat 

trossamfunds bårhus eller annan särskild lokal.  

När den döda kroppen lämnas ut för bisättning upphör kommunens 

ansvar.  



    

  

  

  

  
  
Vanligtvis tar anhöriga själva, eller den begravningsentreprenör som 

de anhöriga anlitar, hand om den avlidne för bisättning.  

När kroppen inte kan förvaras i anslutning till platsen för dödsfallet 

utan måste transporteras till bårhus eller någon annan särskild lokal 

svarar kommunen för transporten. Även i dessa fall upphör 

kommunens ansvar när stoftet lämnas ut för bisättning.  

  

  

Avgift  
I de fall kommunen sköter transport till bisättningslokalen 

(kommunens bårhus) tas en avgift ut som motsvarar kommunens 

självkostnad.  

  

Kommunen har upphandlat tjänsten och har avtal med en 

begravningsbyrå för transporter till bisättningslokalen (kommunens 

bårhus).   

  

Kostnaden per transport är 1 375 kr kronor inklusive moms. I 

kostnad som anges för transporten inkluderas omkostnader för 

administration.  Kommunen skickar faktura till dödsboet.  

  

  

Anhöriga kan ansvara för transporten  
I de fall dödsboet önskar transport som inte överensstämmer med 

vad som framgår ovan t.ex. de önskar välja annan entreprenör eller 

att transport ska ske till annat bårhus, övergår ansvaret för 

transporten till dödsboet. Anhöriga ansvarar i sådana fall för hela 

kostnaden.  



  

  

Om du behöver 
mer information…  
  

  

  
  
  

  

• Mer information kan lämnas av enhetschef vid respektive 

serviceområde, nås enklast via kommunens växel 0478-125 

00  

  

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 0478-125 84  

  

• Frågor angående faktura, avgiftshandläggare 

Socialförvaltningen 0478-125 86  

  

  

  

  

  

  

  

  


