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KOMPLETTERANDE UTKOMSTSTÖD FÖR BEGRAVNINGSKOSTNADER 

 
Om den avlidnes skulder är större än tillgångarna och inte täcker begravningskostnaderna, och ersättning inte 

heller fås från annat håll, kan dödsboförvaltaren anhålla om kompletterande utkomststöd för nödvändiga 

begravningskostnader. 
 

Utkomststöd är en samhällelig ekonomisk stödform som beviljas i sista hand. I första hand bör den avlidnes 
medel användas till nödvändiga begravningskostnader. Om den avlidne var gift eller i ett registrerat 

partnerskap ska även den efterlevande makens/makans inkomster och tillgångar beaktas.  Begravnings- och 

bouppteckningskostnader anses ha företräde framom andra skulder. Ifall den avlidnes medel inte verkar räcka 
till bör dödsboförvaltaren lämna fakturor som exempelvis vårdavgifter, hyror och andra boendeutgifter 

obetalda. 
 

Som huvudregel får dödsboet inte betala några skulder förrän en månad efter det att bouppteckningen 

upprättades. Det beror på att alla eventuella fordringsägare ska hinna ställa krav på betalning. Särskilt viktigt 
är detta om det finns en risk att skulderna är större än tillgångarna. Anhöriga kan meddela till fordringsägare 

att den avlidne är medellös och dödsboförvaltaren kan ansöka om avskrivning av skulder. Bankkonton och 
andra tillgångar bör inte röras förrän bouppteckningen är registrerad. Läs mer om bouppteckning på sid 2 (2). 

 
Det är dödsboets tillgångar på dödsdagen, samt eventuella inkomster efter dödsdagen, som avgör 

om kompletterande utkomststöd kan beviljas. Dödsboets tillgångar kan användas till att betala andra 

räkningar och skulder först efter att begravningskostnaderna är betalda (i enlighet med 1 § lagen om 
utkomststöd FFS 1412/1997). Obetalda räkningar som förfaller till betalning vid tidpunkten för dödsfallet eller 

som kommer efter dödsfallet, ska antecknas som skulder i bouppteckningen (berättigar ej till utkomststöd). 
Om dödsboet har betalat andra skulder efter dödsdagen så kompenseras inte det av utkomststödet. 

 

Begravningskostnaderna beaktas enligt följande normbelopp, (fastställda av kommunstyrelsen 02.11.2016): 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kista 460 € 

Kistdekoration 60 € 

Transport inkl lyfthjälp, kistläggning 160 € 

Byråns arvode 150 € 

Bärhjälp per bärare 75 € 

Gravsten/minnesplatta 450 € 

Gravplats 270 € 

Gravgrävning 450 € 

Kremering inkl. transport 865 € 

Urna 90 € 

Urngrav 90 € 

Dödsannons 250 € 

Minnesstund 300 € 

Övriga nödvändiga kostnader 200 € 
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Räkneexempel 

Den avlidnes tillgångar 
 
Bankkonto, Ålandsbanken - Saldo per dödsdatum 104,90 € 

Bankkonto, Nordea - Saldo per dödsdatum   492,92 € 
Totala tillgångar     597,82 € 

 
Utgifter 
 
Kista     440 € 
Kistdekoration    55 € 

Gravsten    450 € 
Gravplats    270 € 

Gravgrävning    450 € 

Transport inkl. lyfthjälp, kistläggning  160 € 
Byråns arvode    150 € 

Dödsannons    230 € 
Minnesstund    290 € 

Totala utgifter    2 495,00 € 
 

Totala tillgångar    597,82 € 

Totala utgifter    2 495,00 € 
Skillnad                       - 1 897,18 € 

 
Kompletterande utkomststöd för nödvändiga begravningskostnader beviljas om 1 897,18 €. Observera att 

detta endast är ett räkneexempel. 

 
Om den avlidnes tillgångar tycks vara få bör dödsboförvaltaren tänka på att: 

•  Göra en uppskattning av tillgångarna för att se om de räcker till begravningskostnader 
•  Säga upp eventuella direktdebiteringar/betalningstjänster/överföringar hos banken eller 

 betalningsmottagaren 
• Inte betala några räkningar och skulder förrän begravningskostnaderna är betalda 

•  Vid behov ta kontakt med socialförvaltningen för anhållan om kompletterande utkomststöd för 

begravningskostnader 
 

Bouppteckning 
En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket 

senast en månad därefter. Bouppteckningen är en lista över tillgångar och skulder som den avlidne 

hade på dödsdagen. De tillgångar som antecknats i bouppteckningen (också de tillgångar som ska 
realiseras) ska i första hand användas till att betala begravningskostnaderna. Om den avlidne var gift 

eller i ett registrerat parförhållande ska även den efterlevande makens inkomster och tillgångar 
beaktas. När bouppteckningen är gjord kan dödsboförvaltaren anhålla om kompletterande utkomststöd för 

begravningskostnader. 

 
Bilagor 

Vid ansökan om kompletterande utkomststöd för begravningskostnader bör följande bilagor bifogas: 
 

• Bouppteckningen 
• Den avlidnes bankkontoutdrag från samtliga konton (från dödsdatumet och framåt) 

• Intyg över den efterlevande makens/makans eller registrerade partners inkomster och utgifter för den 

månad då begravningsutgifterna förfaller till betalning, samt bankkontoutdrag från samtliga konton (där 
det framgår saldo på dödsdagen) 

• Den avlidnes senaste beskattningsbeslut med specifikationsdel 
• Kostnadsförslag/offert alternativt bestyrkta utgifter (från begravningsbyrå) för oundgängliga kostnader i 

samband med begravningen 

 
Det är straffbart att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter. Utkomststöd som beviljats på 

basis av felaktiga uppgifter ska betalas tillbaka (enligt 20 § lagen om utkomststöd FFS 1412/1997). De 
arbetstagare som sköter utkomststödsärenden har en teknisk anslutning till FPA:s datasystem och kan 

kontrollera uppgifter om bl.a. bostadsbidrag och arbetsmarknadsstöd. 
 


