VÖRÅ

OMSORGSNÄMNDEN
Ansökan om begravningsbidrag - anvisningar

KOMMUN
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 parförhållande ska även den efterlevande makens
inkomster och tillgångar beaktas. Dödsboets tillgångar kan användas till att betala andra räkningarna
när begravningskostnaderna är betalda. (1 § i lagen om utkomststöd).
Kostnader som orsakas av bl.a. bouppteckningen, minnesstunden, tidningsannonser, gravstenen 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.
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 har
en teknisk anslutning till FPA:s datasystem och kan kontrollera uppgifter om bl.a. bostadsbidrag och
arbetsmarknadsstöd.
Begravningsbidrag kan ansökas om den avlidne saknar medel och egendom och ersättning inte fås
från annat håll. Om den avlidnes skulder är större än tillgångarna och inte täcker
begravningskostnaderna, kan du ansöka om kompletterande utkomststöd. Begravnings- och
bouppteckningskostnader anses ha företräde framom andra skulder. Vörå kommunen kan ge bidrag
till en enkel men värdig begravning, max 1500 €. Kostnader som orsakas av bl.a. bouppteckningen,
minnesstunden, tidningsannonser, gravstenen och transporten av den avlidne till en annan ort är inte
utgifter som beaktas i utkomststödet.
Det är dödsboets tillgångar på dödsdagen, samt eventuella inkomster efter dödsdagen, som avgör
om ekonomiskt bistånd ges och med hur mycket. Har dödsboet betalat andra skulder efter dödsdagen
så kompenseras inte det av begravningsbidraget. Dödsboets tillgångar kan användas till att betala
andra räkningarna när begravningskostnaderna är betalda. (1 § i lagen om utkomststöd).
Dödsboförvaltaren som har hand om boet bör tänka på att:

göra en uppskattning av tillgångarna för att se om de räcker till begravningskostnader,

inte betala några räkningar innan du tar kontakt med socialkontoret,

kontakta socialkansliet / utkomststöd innan du beställer begravningen,

säga upp eventuella direktdebiteringar / betalningstjänster / överföringar hos banken eller
betalningsmottagaren
I första hand bör den avlidnes medel användas till nödvändiga begravningskostnader. Ifall den
avlidnes medel inte verkar räcka till, så bör dödsboförvaltaren lämna fakturor som samlats under
livstiden t.ex. vårdavgifter, hyror, elektricitetsfakturor mm. obetalda. Som huvudregel får inte
dödsboet betala några skulder förrän en månad efter det att bouppteckningen upprättades. Det
beror på att alla eventuella fordringsägare ska hinna ställa krav på betalning. Särskilt viktigt är detta
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om det finns en risk att skulderna är större än tillgångarna. Anhöriga kan meddela till fordringsägare
att den avlidne är medellös och dödsboförvaltaren kan ansöka om avskrivning av skulder (fakturor).
Konton och andra tillgångar bör inte röras förrän bouppteckningen är registrerad. De anhöriga
ansvarar huvudsakligen inte för den avlidnes skulder, såvitt dödsboets tillgångar inte räcker till för
skulder, men däremot för den skuld de gjort för dödsboets räkning, t.ex. begravningskostnader,
ansvarar de anhöriga för.
(Ärvdabalken kapitel 21, § 1 och Ärvdabalken kapitel 21, § 4).
Exempel
Kyrkliga samfällighetens faktura, gravgrävning
Jordfästning, begravning, (urna eller kista)
Blomsterarrangemang, max.
Kostnader för kläder, max.,
Den avlidnes tillgångar
Bankkontots saldo per dödsdatum
S -kontots saldo per dödsdatum
Tillgångar sammanlagt

400,00 €
1 220,50 €
30,00 €
50,00 €
1 700,50 €
179,00 €
230,00 €
409,00 €

Utgifter 1 700,50 € – tillgångar 409,00 € = 1 291,50 €
Kan beviljas för begravningskostnader 1 291,50,- euro.
Bouppteckning
En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket
senast en månad därefter. Bouppteckningen är en lista över tillgångar och skulder som den avlidne
hade på dödsdagen. 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 parförhållande ska även den efterlevande makens inkomster och tillgångar
beaktas. Då bouppteckningen är gjord kan man anhålla om utkomststöd för begravningsbidrag på
blanketten "Ansökan om begravningsbidrag”.
Vid ansökan om begravningsbidrag bör följande bilagor bifogas:

avlidnes kontoutdrag för de två senaste månaderna (räknat från dödsdatum)

intyg över saldo per dödsdatum,

dödsboförvaltarens kontaktuppgifter

begravningsbyråns och församlingens fakturor

bouppteckningen

den avlidnes senaste fastställda beskattningsintyg samt specifikationsdel (debetsedel)
Obetalda räkningar som förfaller till betalning vid tidpunkten för dödsfallet eller räkningar som
kommer efter dödsfallet kan inte beaktas som utgifter som berättigar till utkomststöd utan de ska
antecknas som skulder i bouppteckningen.

Vöråvägen 18, 66600 Vörå / Vöyrintie 18, 66600 Vöyri
tfn/puh + 358 6 382 1111 fax + 358 6 382 1300 www.vora.fi vora@vora.fi

