Överlämnande av dödsbud i Stockholms stift
Utgångspunkt
Varje kyrkoherde beslutar under vilka tider på dygnet och under vilka förutsättningar församlingen
skickar medarbetare för att tillsammans med polis överlämna dödsbud. Det är utgångspunkten för
överlämnande av dödsbud i Stockholms stift.
Eftersom församlingarnas förutsättningar ser olika ut innebär det att ambitionsnivån på beredskapen
kan se olika ut församlingar emellan. En del församlingar har dödsbudsjour dygnet runt, andra bara på
dagtid.
Om präst/diakon inte är med vid överlämnandet av dödsbud är det alltid församlingens ansvar att
kontakta de anhöriga som i samband med dödsbudet uppgett till polisen att de önskar kontakt med
kyrkan. Kännedom om sådant önskemål från de anhöriga får församlingen enligt nedan.

Rutin
När dödsbud ska lämnas
•

Polispatrull ringer till RLC (Regional ledningscentral) med önskan om att präst/diakon ska följa
med vid överlämnande av dödsbud.

•

RLC kopplar till COOR som är en växeltjänst som upphandlats av Stockholms stift.

•

Polispatrullen meddelar på vilken adress de ska lämna dödsbudet. COOR identifierar i vilken
församling adressen finns och telefonist på COOR kopplar polispatrullen till präst/diakon som
finns i kontaktlista. Till kontaktlistan ska varje församling lämna kontaktuppgifter för två till
fyra präster/diakoner (beroende på församlingens storlek). Kontaktuppgiften ska bestå av
namn, mobilnummer och mejladress.

•

Om telefonist på COOR får kontakt med präst/diakon så kan hen följa med vid överlämnandet
av dödsbudet.

Om ingen svarar
•

Om COOR inte får kontakt med någon av personerna på kontaktlistan skickar COOR ett sms
och ett mejl till de präster/diakoner som finns på kontaktlistan från den berörda församlingen. I
detta sms/mejl ombeds mottagaren kontakta RLC med anledning av att polisen lämnat ett
dödsbud till en församlingsbo.

•

Snarast möjligt (exempelvis på morgonen om man fått sms/mejl om att polisen lämnat ett
dödsbud under natten) ringer präst/diakon upp RLC på telefon 010-564 07 26. (Detta nummer
får inte lämnas till någon utanför uppdraget inom Svenska Kyrkan!) RLC kan också nås genom
att ringa 114 14 och be att få tala med polisens ledningscentral.

•

Vid kontakten med RLC uppger präst/diakon de uppgifter kring dödsbudet man fått i
sms/mejl från COOR och frågar om det finns några kontaktuppgifter till anhöriga att lämna ut.
Om de anhöriga uttryckt önskemål om att bli kontaktade av kyrkan så finns kontaktuppgifter
till de anhöriga hos RCL, annars inte. Kontakt med de anhöriga tas så snart som möjligt.

Vid frågor angående denna ordning för överlämnande av dödsbud kontakta Lisa Axelsson Runeborg,
stiftsadjunkt och polispräst på telefon 076-140 82 43 eller mejl
lisa.axelssonruneborg@svenskakyrkan.se.

