Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Begravningskostnader

Har du frågor vänd dig till din begravningsbyrå
eller till socialförvaltningen.

Socialförvaltningen
Telefon: 0250-264 00
Telefontid: måndag- fredag 8-12, 13-16

Hemsida:
http://www.mora.se/Stod--omsorg/Dodsboanmalan-och-begravningshjalp/
Uppdaterad 2017-06-01

Till dig som har en avliden
anhörig som saknar medel
till begravningskostnader

När ett dödsbo saknar medel eller försäkring som täcker kostnader som uppkommer i samband med en begravning, kan
dödsboet ansöka om en dödsboanmälan. Det dödsbo där begravningskostnaden överstiger tillgångarna kan även ansöka
om försörjningsstöd till underskottet.

Hur går det till?
Du ansöker om en dödsboanmälan på socialförvaltningen.
Socialförvaltningen utreder om en dödsboanmälan är aktuell
och skickar den följaktligen till Skatteverket där den registreras.
Saknas tillgångar dödsboet i samband med dödsfall avskrivs
alla skulder, utom begravningskostnad och lån där det finns
borgensman.
När fakturorna (exempel el, telefon, tv-licens, hyra och hemtjänst) kommer meddelar du fordringsägarna att det saknas
medel i dödsboet.
När dödsboanmälan är registrerad hos Skatteverket begär du
ett intyg att dödsboanmälan är godkänd. Du skickar därefter
en kopia på intyget till respektive fordringsägare varpå skulderna avskrivs.
Till den del av begravningskostnaden som inte täcks av tillgångarna vid dödsdatum och eventuell inkomst som utbetalas
senare kan du söka försörjningsstöd. Kontakta socialförvaltningens handläggare angående försörjningsstöd.

De kostnader som ersätts av försörjningsstöd vid en begravning är följande:
• kista/urna
• begravningsbyråns kostnader
• gravrätt
• en dödsannons i en tidning
• en tackannons
• kistdekoration, där bårtäcke finns förutsätter socialnämnden
att detta används
• begravningskaffe
• sten och inskription.
Försörjningsstödet utgår upp till 50 % av prisbasbeloppet inklusive gravsten och 35 % av prisbasbeloppet exklusive gravsten minus egna tillgångar.
Prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kronor.
De kostnader som socialnämnden inte ersätter är:
• anhörigas handbuketter
• middagar
• solist
• begravning utanför Sverige.
Du som anhörig behöver inte ta kontakt med socialförvaltningen före begravning om kostnaderna ryms inom den ovan
angivna ramen. Då inkommer du med ansökan om underskott
i dödsboet när dödsboanmälan inlämnas.
Om du ska söka försörjningsstöd till underskottet ska du kontakta socialförvaltningen innan tjänsterna beställs.

