ANSÖKAN OM EKONOMISKT BISTÅND TILL BEGRAVNINGSKOSTNADER
Fyll i samtliga fält. Strecka eller nolla de som inte är aktuella för dig/er

Personuppgifter för den avlidne
Namn och efternamn

Personnummer

Civilstånd

Dödsdag

☐ Ensamstående

☐ Gift/registrerad partner ☐ Sammanboende

Adress
Postnr och postadress

Dödsbodelägare, ange samtliga (skriv på separat papper om utrymme saknas), bifoga dödsboanmälan eller

bouppteckning. Om samtliga dödsbodelägare ej skriver under ansökan skall fullmakt att företräda dödsboet bifogas.
Namn och efternamn

Personnummer

Telefonnummer

Relation till den avlidne

Namn och efternamn

Personnummer

Telefonnummer

Relation till den avlidne

Namn och efternamn

Personnummer

Telefonnummer

Relation till den avlidne

Ekonomi
Begravningskostnader, bifoga fakturor
Företag

Summa

Företag

Summa

Tillgångar i dödsboet, bifoga underlag
Kontanter

Bankmedel på dödsdagen samt insättningar därefter

Bohag (ange vad och värde)

Fordon (bifoga fordons- och ägaruppgifter samt värderingsintyg)

Finns fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt

Hade den avlidne bankfack?

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja, bifoga underlag

☐ Nej

☐ Ja, bifoga bouppteckning

☐ Nej

☐ Ja, belopp:

☐ Nej

Finns skulder hos Kronofogdemyndigheten?

Hade den avlidne någon andel i oskiftat dödsbo?

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja, bifoga inventeringsprotokoll ☐ Nej
Eventuell försäkring

☐ Ja, belopp:

☐ Nej

Övrigt (aktier, fastigheter, obligationer, ica-kort m.m.)

Väntade inkomster (ex skatteåterbäring m.m.)

Boutredningsenheten SF Centrum
Ekonomiskt bistånd - Begravningskostnad
Besöks- och postadress: Stora Badhusgatan 14, 411 21 Göteborg

Kontaktperson i ärendet, till denna skickas utredning med beslut.
Namn och efternamn

Telefon nr (gärna mobil)

Adress
Postnr och postadress

Eventuellt beviljat bistånd skall utbetalas till:

☐ begravningsbyrå

☐ dödsboets konto

☐ Annat konto, bifoga kontobevis där personuppgifter, bank och kontonummer framgår
Tänk på att till ansökan bifoga handlingar som styrker det uppgivna. Dessutom skall följande
handlingar alltid bifogas: (Gäller även make/maka/registrerad partner/sambo)

•
•
•
•
•
•
•
•

Eventuell fullmakt att företräda dödsboet om flera dödsbodelägare finns
Dödsboanmälan eller bouppteckning
Faktura på begravningskostnaden och gravsten
Underlag för eventuella försäkringar
Kontoöversikt från den avlidnes samtliga banker (papper som visar hur många konton
som finns)
Kontoutdrag för samtliga konton (som finns på kontoöversikten) från 3 månader före
dödsdagen till datum för inlämning av ansökan.
Senaste deklaration, 4 sidor, inklusive specifikation till deklaration och preliminär
skatteuträkning, alternativt blanketten ”Inkomstuppgifter för senast deklarerat år”
Slutskattesedel och kontoutdrag från skattekonto

Samtliga ekonomiska underlag skall också lämnas in från make/maka/registrerad partner/sambo

Försäkran och underskrift, samtliga dödsbodelägare ska skriva under om ej fullmakt bifogas

☐ Jag/vi försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och förbinder mig/oss att anmäla förändringar i lämnade
uppgifter. Oriktiga uppgifter kan medföra polisanmälan och återbetalningsskyldighet av utgivet bistånd.
☐ Jag/vi är informerade om att uppgifterna från CSN, Försäkringskassa/Pensionsmyndighet, bilregistret, bolagsregistret,

Migrationsverket och Skatteverket inhämtas i förekommande fall med hjälp av ADB-stöd. De uppgifter du lämnar kommer
att registreras i ett dataregister. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen
(GDPR).

Datum

Dödsbodelägarens underskrift

Datum

Dödsbodelägarens underskrift

Datum

Dödsbodelägarens underskrift
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