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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

ANSÖKAN –
EKONOMISKT BISTÅND TILL
BEGRAVNINGSKOSTNADER
Innan ansökan om begravningskostnad kan beviljas måste dödsboanmälan alternativt
bouppteckning upprättas och vara registrerad hos skatteverket. Bifoga registrerad dödsboanmälan
alternativt bouppteckning med ansökan.
Om ni har varit i kontakt med kommunen och skickat in handlingar inför dödsboanmälan behöver
ni inte bifoga kopior på dessa underlag igen. Däremot måste ni komplettera med kontoutdrag som
visar samtliga kontohändelser tre månader före den avlidnes dödsdag.
Om ni har upprättat en bouppteckning behöver ni bifoga en kopia på denna.
Vid flera dödsbodelägare ska fullmakt bifogas för den som får företräda dödsboet gällande
bistånd till begravningskostnader.
OBS! Dödsboets eventuella fakturor ska inte betalas förrän begravningskostnaden är betald.
Personuppgifter
Den avlidnes för- och efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress på dödsdagen

Dödsdag

Dödsboets ekonomiska ställning
Tillgångar (bifoga kopior på underlag som styrker uppgifterna)
Kontanter i dödsboet

Bankmedel, aktier, andra värdehandlingar

Utbetalas försäkring till dödsboet?
Finns fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt?
☐ Ja, belopp:
☐ Nej
☐ Ja
☐ Nej
Bifoga kontoutdrag eller kontosammanställning som visar samtliga händelser tre månader före den avlidnes dödsdag.
Eventuella kommande inkomster till dödsboet
Andra tillgångar i dödsboet (exempelvis bil, båt, andra fordon, vapen, hästar, smycken etc.)
Senaste deklarationen samt överskjutande skatt innevarande år

Skulder (bifoga kopior på underlag som styrker uppgifterna)
Faktura på kostnad för begravning, gravsten, minnesstund
Hade den avlidne någon del i oskiftat dödsbo?
☐ Ja. Bifoga bouppteckning.

☐ Nej
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Utbetalning av ekonomiskt bistånd
Eventuellt bistånd betalas ut till
☐ Dödsbodelägare/bouppgivare. OBS! Detta alternativ kräver kvitto som visar att
begravningskostnaden är betald av dödsbodelägaren.
Clearingnummer:

Kontonummer:

☐ Aktuell begravningsbyrå

Underskrift
Undertecknad försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och jag förbinder mig att anmäla
förändringar i lämnade uppgifter. Oriktiga uppgifter kan medföra polisanmälan.
Ort

Datum

Underskrift av dödsbodelägare/bouppgivare

Namnförtydligande

Dödsbodelägarens/bouppgivarens adress

Telefonnummer

Vill ni lämna några övriga upplysningar, vänligen använd er då av baksidan av denna blankett.

Dataskyddsförordningen - GDPR (SFS:2018:218)
De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter av
allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Skicka ansökan till:
Ljusdals kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
827 80 Ljusdal
Telefon: 0651-180 00 (växel)
Handläggarnas telefontid hittar du på kommunens hemsida.

