Ekonomiskt stöd vid begravning
I första hand ska dödsboets egna tillgångar täcka begravningskostnaderna. Saknas det helt eller delvis tillgångar i
dödsboet för att täcka begravningskostnaderna, kan dödsboet
ansöka om ekonomiskt bistånd från socialnämnden.
Kommunens riktlinjer
Enligt Nässjö kommuns riktlinjer för bistånd
till begravningskostnader godtas kostnad för
en värdig men enkel begravning upp till 50 %
av prisbasbeloppet. Bistånd kan beviljas till
den del av begravningskostnaden som inte
täcks av tillgångarna i dödsboet.

förutsättningar (den så kallade efterskyddstiden). Kontakta den senast kända
arbetsgivaren för att kontrollera om den
avlidne fanns försäkrad.
•

Exempel på vad som ingår i begravningskostnaderna är kista med dekoration, svepningsarbete, urna, transporter, arvoden,
minnesstund, transport till familjegrav på
annan ort, gravsten, minnesplatta, inskription
på befintlig gravsten och dödsannons.

Grupplivförsäkring – Försäkring via
exempelvis medlemskap i något förbund,
föreningar eller organisationer. Ett vanligt exempel på en grupplivförsäkring är
försäkring via den avlidnes fackförbund.

•

Återkrav av det ekonomiska biståndet ska ske
om det senare visar sig att det finns/tillkommer tillgångar i dödsboet. Tillgångar som
kan tillkomma är exempelvis försäkring som
täcker begravningskostnaden och överskjutande skatt.

Individuella försäkringar – Undersök
om det finns ett försäkringsbrev. Individuella försäkringar kan ges av olika
försäkringsbolag och ett exempel på en
individuell försäkring kan vara en livförsäkring.

•

Sakförsäkringar – Motorförsäkringar,
hemförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, reseförsäkring.

Försäkringar
• Tjänstegrupplivförsäkring – Denna
försäkring bekostas av arbetsgivaren. Var
den avlidne fortfarande anställd eller av
någon anledning (exempelvis sjukdom,
arbetsskada) avslutat anställningen innan
den avlidne fyllt 65 år kan försäkringen
fortfarande vara gällande. Försäkringen
gäller även efter anställningen under vissa
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Ansökan
För att ansöka om ekonomiskt bistånd tar
dödsbodelägarna kontakt med socialförvaltningen på 0380-51 85 71. Telefontid: mån,
tis, tors och fre mellan kl 08.30-09.30.
Dödsbodelägare kan med stöd av fullmakt
företräda dödsboet och göra en ansökan
om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

