Ekonomiskt bistånd
till begravningskostnader
Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan beviljas enligt
Socialtjänstlagen kap 4 § 1 när tillgångarna i ett dödsbo inte täcker
kostnaderna för en begravning.

Kostnaderna för begravning ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet eller
genom försörjningsskyldigas inkomster eller tillgångar. Begravningskostnader ska
betalas före alla andra kostnader som hör till dödsboet, som t.ex. obetald hyra,
hushållsel, tömning och städning av lägenheten.
Rätten till bistånd bedöms utifrån dödsboets ekonomiska situation, inte
dödsbodelägarnas med undantag för försörjningspliktiga (efterlevande make/maka
eller partner.) Sammanboende räknas inte som försörjningspliktig. Faktiska
kostnader för begravning ska styrkas.
Grundtjänster för begravning

Riktvärde 35 % av basbeloppet = 16.275 kr
(Helt prisbasbelopp för 2019 är 46.500 kr)
Kostnadsposter som godkänns inom norm

Begravningsbyråns arvode, kista med enkel dekoration, bisättning (här ingår
normalt svepning och kistläggning, utkörning av kista till bårhus, bärare vid
bisättning och transport av kistan till kyrkogårdsförvaltningens kapell), urna samt
representant vid begravningen. Dödsannons, viss blomdekoration och enklare
förtäring godkänns också. Vid borgerlig begravning kan bistånd till officiant
beviljas.
Grundtjänster för gravsten eller inskription på befintlig gravsten

Riktvärde 15 % av basbeloppet = 6.975 kr
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Kostnadsposter som inte godkänns

Bistånd beviljas inte till kostnader som bekostas genom begravningsavgiften, dvs
förvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltningen, lokal för begravningsceremoni med
eller utan religiösa symboler, gravöppning, gravplats under 25 år för kista eller urna,
gravsättning, spridning eller nedgrävning av aska i minneslund samt transport av
kista från begravningsceremonin.
Biståndet omfattar nödvändiga kostnader för begravning. Merkostnader för
begravning på annan ort, i eller utanför Sverige, beviljas inte. Om en svensk avlider
på utlandsresa är det personens hem- eller reseförsäkring eller personens anhöriga
som får betala transporten av den avlidna till Sverige. Om försäkring saknas och
anhöriga inte har ekonomiskt möjlighet att betala för transport, ordnar ambassaden
en enkel och värdig begravning i det land där personen avlidit.
Bistånd till balsamering beviljas i allmänhet inte. Anhöriga kan alltid välja att begära
balsamering om de själva står för kostnaden.
Så här ansöker du

Ansökan om bistånd till begravningskostnader kan göras av dödsbodelägare eller av
den som varit försörjningsskyldig för den avlidne. Vid ansökan avräknas alla kända
tillgångar i dödsboet av som lön, sjukpenning, pension, försäkringar, eventuell
skatteåterbäring m.m. Den avlidnes och anhörigas önskemål om formerna för
begravning respekteras, om kostnaderna ligger inom ramen för skälig levnadsnivå.
Bistånd till begravning kan beviljas mot återkrav i tillgångar som kan komma
dödsboet tillhanda enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen kap 9 § 2.
Ansökan görs på särskild blankett som skickas ut efter kontakt med dödsboutredare
vid socialförvaltningen i Solna stad.
Kontakta dödsboutredarna i Solna stad

Solna Stads kontaktcenter 08-746 1000
E-post: dodsboanmalan@solna.se
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