ANSÖKAN OM BEGRAVNINGSBIDRAG
Utkomststöd är en samhällelig ekonomisk stödform som beviljas i sista hand. Begravningsbidrag kan beviljas för
nödvändiga begravningskostnader inklusive räkningar från begravningsbyrån och församlingen, när dödsboet saknar
tillgångar. De tillgångar som antecknats i bouppteckningen (också de tillgångar som ska realiseras) ska i första hand
användas till att betala begravningskostnaderna. Om den avlidne var gift eller i ett registrerat partförhållande ska
även den efterlevande makens inkomster och tillgångar beaktas. Dödsboets tillgångar kan användas till att betala
andra räkningar när begravningskostnaderna är betalda. (1§ i lagen om utkomststöd).
Ansökan och bilagor
lämnas in till
Ansökningsdatum,
diarienummer

Gemensamt socialkansli för Finström och Geta, Skolvägen 2, 22 410 Godby

Den avlidnes uppgifter

Efternamn Förnamn

Personbeteckning

Senaste adress

Avlidit datum

Makens/Makans
uppgifter

Efternamn Förnamn

Personbeteckning

Registrerat
parförhållande

Adress

Uppgifter om den
sökande

Sökandes Efternamn Förnamn

Telefonnummer

Adress

Sökandes släktskap med den avlidne
Änka/Änkling

Sambo

Barn

Förälder

Annat, vad?
Begravningssätt

Dödsboets egendom och
tillgångar

Minneslund

Kistbegravning

Urnbegravning

Annat, vad?_______________________________________

Bostad

Ja

Nej

Bil

Ja

Nej

Bankkontosaldon på dödsdagen (bankens saldointyg från den avlidnes/familjemedlemmarnas alla bankkonton ska bifogas
i ansökan)

_______________________ euro _____________________ euro

Dödsboets
egendom och
tillgångar forts.

Inkomster som betalas efter dödsdatumet och deras betalningsdag (t ex lön, pension, arbetslöshetsersättning osv.)

Besparingar, euro

Värdet fastställt (datum)

Ja, _______________ euro

Nej

Aktier, värdepapper, (stycken/värde)
Ja, _______________ Totala värde euro

Värdet fastställt (datum)
Nej

Fastigheter

Värdet fastställt (datum)

Ja, _______________ Totala värde euro

Nej

Annan egendom/förmögenhet, vad?

Ja,vad?__________________________________________
Totala värde euro _____________________________

Nej
Utredning över besparingar (T ex Pensionssparande, konton i sparkassor osv.).

Övriga bidrag

Har den sökande ansökt om annat stöd för begravningskostnaderna?

När har ansökan beviljats (datum) och av vilken inrättning?

Nej

Ja, vad? _______________________________________

Betalare _______________________________________

Summa _______________________________________

Kostnaderna som orsakas av bl.a. bouppteckning, minnesstunden, tidningsannonser, gravsten och transporten av den
avlidne till en annan ort är inte utgifter som ska beaktas i utkomststödet. Obetalda räkningar som förfaller till
betalning vid tidpunkten för dödsfallet eller räkningar som kommer efter dödsfallet, ska antecknas som skulder i
bouppteckningen.
Till ansökan bifogas följande intyg i original
•
•
•
•

•

Bouppteckning
Obetalda räkningar från begravningsbyrån och församlingen
Utredning till dödsboet om eventuella livförsäkringsbesparingar, livs- eller gruppolycksfallsförsäkringar samt
motsvarande försäkringsförmåner som betalas senare
Intyg över den efterlevande makens inkomster och utgifter för den månad under vilken
begravningsräkningarna förfaller samt kontoutdrag från samtliga konton (där det framgår saldot på
bankkontot på dödsdagen)
Beskattningsbeslut över den senast fastställda beskattningen (också specifikationsdelen)

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och godkänner att de kontrolleras. Jag förbinder mig
att genast meddela om förändringar i lämnade uppgifter (kontaktuppgifterna finns i övre kanten av
blanketten). Det är straffbart att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter. Begravningsbidrag som beviljats på
basis av felaktiga uppgifter ska betalas tillbaka (17 § i lagen om utkomststöd, 12§ i lagen om klientens ställning och
rättigheter inom socialvården). De arbetstagare som sköter utkomststödsärenden kan kontrollera uppgifter om bl.a.
bostadsbidrag och arbetsmarknadsstöd.
Underskrift och namnförtydligande

Datum ___________________

____________________________________________________________________

