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Begravningskostnader 
 
För begravningskostnader kan på basen av ansökan beviljas utkomststöd. Vid uträkning av 
bidrag för begravningskostnader beaktas dödsboets tillgångar samt änkans/änklingens 
inkomster och tillgångar.  Ansökan om bidrag för begravningskostnader görs huvudsakligen 
skriftligt eller elektroniskt.  
 
Följande bilagor bör bifogas i ansökan: 
 

• dödsboets bouppteckning  

• begravningsbyråns faktura  

• församlingens faktura jämte specifikation  

• övriga fakturor som t.ex. faktura för gravsten och dödsannons 

För den avlidnes sjukhusfakturor, hyres- eller andra skulder beviljas inte utkomststöd. Ifall 
dödsboet saknar tillgångar, kvarstår skulderna som förlust hos fordringsägarna. Dödsboets 
förvaltare kan ansöka om avskrivning eller nedskrivning av eventuella fakturor genom att 
lämna in fakturorna jämte kopia på bouppteckningen till faktureraren. Den avlidnes eller 
änkan/änklingens eventuella skulder beaktas inte i handläggningen av ansökan om 
begravningsbidrag. 
 
Efter dödsdatum får eventuella hyror eller andra räkningar inte betalas från den avlidnes konton. 
Kontots saldo beaktas enligt dödsdatum. 
 
Vid beviljande av begravningsbidrag beaktas, i enlighet med Österbottens välfärdsområdes 
tillämpningsanvisningar om kompletterande utkomststöd utgifter enligt följande: 
 

• kyrkliga samfällighetens nödvändiga faktiska utgifter 

• utgifter för begravningen (utgifter för jordfästning, gravsten och dödsannons) till 

max. 1800 €, dock högst faktiska utgifter 

Utgifter för minnesstund eller gravskötsel beaktas inte 
Ifall den avlidne begravs på annan ort, beaktas ortens kyrkliga samfällighets faktura. Utgifter 
som uppkommit från transport av den avlidne eller utgifter som uppkommit av begravning 
som skett utomlands beaktas inte.  
 
Exempel: 

Utgifter som beaktas: 

 

Kyrkliga samfällighetens faktura       300 € 

Jordfästning, begravning, gravsten och dödsannons 1950 €, varav beaktas max 1800 € 

Kostnader som beaktas     2100 € 

 
Den avlidnes tillgångar: 
 
Brukskontots saldo       155 € 
Sparkontots saldo       230 € 
Tillgångar sammanlagt       385 € 
 
Utgifter 2100 € – tillgångar 385 € = 1715 € 
Till begravningskostnader kan beviljas 1715 € 
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