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Information till anhöriga och personal

Transport av avliden
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen ansvar för att ta hand om dem
som avlider i de särskilda boendena oavsett om det är kommunens regi eller hos
en privat vårdgivare. Samma gäller i det egna boendet om den avlidne haft insatser
inom ramen för hemsjukvårdsansvaret i kommunen. Det gäller både inom äldreoch handikappomsorgen. Ansvaret gäller inte för dem som erhållit sjukvård
genom Region Skånes KVH- verksamhet, oavsett om det var på ett särskilt
boende eller i det egna hemmet.
Kommunen svarar för den döda kroppen fram till dess den lämnats ut för
bisättning, det vill säga kistläggning, svepning och transport av kista till bårhus
eller annan särskild lokal.
Normalt är att anhöriga själv eller begravningsbyrå, som den anhörige anlitar, tar
hand om den avlidne för bisättning.
När den avlidne måste transporteras till bårhus ansvarar kommunen för
bårtransport.
För denna transport har Hässleholms kommun avtal med
Anderssons Begravningsbyrå, Box 284, 281 23 Hässleholm, tel 0451-100 81
Transportkostnaden är inom Hässleholm
Vardagar kl 08.00 – 17.00

945 kr

Vardagar kl 17.00 – 08.00

1 895 kr

Lör, Sön & Helgdagar

1 895 kr

.

Priserna är exklusive moms
För personer som avlider hos privat vårdgivare utanför Hässleholms kommun
finns kostnaderna hos respektive vårdgivare.
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Kostnaden faktureras Hässleholms kommun, Omsorgsförvaltningen av
Anderssons Begravningsbyrå. Kommunen kommer i dessa fall att ta ut en avgift
av anhöriga motsvarande självkostnaden för transporten.
Dödsbo kan anlita annan transportör eller begravningsbyrå. I dessa fall svarar
dödsboet direkt för kostnaderna. Ovanstående pris kan ej åberopas.
Mer information lämnas av enhetschefen på respektive boende, vxl 0451-26 70 00.

Omsorgsförvaltningen

Carl Johan Tykesson
Avdelningschef
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