
Vi ber Er vänligen fylla i alla punkter i ansökningsblanketten och underteckna ansökan. De bilagor som behövs 
för att utreda dödsboets ekonomiska situation är angivna i slutet av ansökan. En bristfällig ansökan kan leda 
till en begäran om tilläggsutredning, som förlänger behandlingstiden.

Vid beviljande av utkomststöd anses att dödsboets tillgångar i första hand ska användas för att täcka begravnings-
kostnaderna.

Som begravingskostnader beaktas högst de skäliga kostnader som Åbo stads välfärdssektor bekräftat.
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Ansökan om utkomststöd 
för begravningskostnader

Ansökan mottagen

Dödsbo

Adress

Begrav-
ningssätt

Personupp-
gifter om 
den avlidne 
och änkan/
änklingen

Uppgifter 
om den 
sökande
(sökanden 
fyller i)

Minneslund

Den avlidnes namn Den avlidnes personbeteckning

Den avlidnes dödsdag

Änkans/änklingens personbeteckning

Änkans / änklingens telefonnummer

Sökandens telefonnummer

Urnbegravning Familjegrav

Familjegrav

Förlängning av gravrättstiden

Förlängning av gravrättstiden

Inlösning av gravplats

Inlösning av gravplatsKistbegravning

Den avlidnes senaste adress (gatuadress, postnummer och postanstalt)

Änkans / änklingens namn

Sökandens namn

Sökandens adress

Annan kontaktinformation (t.ex. andra anhöriga som sköter ärendet)

Sökandens släktskap med den avlidne?

Änkans / änklingens adress

Änka / änkling Barn Far Mor Annat, vad?

Dödsboets 
egendom

Värdet fastställt (datum)Värde €

Värdet fastställt (datum)Värde €

Datum för saldotSaldo €

Bil Märke och modell

Samtliga bankdepositioner, bank och kontonummer

Bostad

Nej

Nej

Ja

Ja



Om Ni har beviljats en förmån som är primär i förhållande till utkomststödet, kan den retroaktiva delen av förmånen 
återkrävas med stöd av 20 § och 23 § i lagen om utkomststöd.

Dödsboets bankkonto, där Ni önskar att stödet inbetalas (IBAN-kontonummer och kontoinnehavare).

Jag är medveten om att socialmyndigheterna med stöd av 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom 
socialvården har rätt att av statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, folkpen-
sionsanstalten, pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, 
utbildningsanordnare, producenter av socialservice, sammanslutningar och verksamhetsenheter som bedriver 
hälso- och sjukvårdsverksamhet samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna få sådana uppgifter och utredningar som de förfogar över och som i väsentlig grad inverkar 
på en klientrelation inom socialvården och som är nödvändiga för myndigheten på grund av dess lagstadgade 
uppgifter för att utreda behovet av socialvård och för att kontrollera de uppgifter som lämnats till myndigheten. So-
cialcentralen har teknisk anslutning till folkpensionsanstalten i fråga om sociala förmåner.

Jag är medveten om att uppgifterna om den avlidne registreras i välfärdssektorns klientdatasystem.

Jag försäkrar att de uppgifter jag inlämnat är riktiga. Jag förbinder mig att meddela de ändringar som skett i uppgif-
terna (lagen om utkomststöd 17 § 1 och 2 mom.).

Jag samtycker till att de inlämnade uppgifterna kontrolleras.

Emotsedda 
förmåner/
försäkrings-
ärenden/
ersättnings-
ärenden

Värdet fastställt (datum)Värde €

Värdet fastställt (datum)Värde €

Värdet fastställt (datum)Värde €

När har ansökan beviljats och av vilken inrättning?

När har ansökan beviljats och av vilken inrättning?

Utredning av övriga besparingar (t.ex. pensionssparande, konton i sparkassor)

Aktier och andra värdpapper (vad / antal)

Förmån / försäkring / ersättning

Förmån / försäkring / ersättning

Övrig egendom, vad? (t.ex. tomt, stuga, båt, andel i dödsbo)

___ / ___ 20___
Sökandens underskrift

Behandlingen av ärendet

Ansökan om utkomststöd behandlas inom inledande tjänster inom 

socialarbetet.

Skicka ansökan till:
Åbo stads välfärdssektor
Inledande tjänster inom socialarbetet
Slottsgatan 23
20100 Åbo

- Utredning av möjliga övriga besparingar/förmögenhet.
- Utredning av möjliga emotsedda förmåner och försäkrings-/ersättningsärenden.
- Övriga verifikat och utredningar, som klargör dödsboets ekonomiska situation.
- Bouppteckning, om sådan är gjord.

Då den avlidne har levt i äktenskap:

- Senaste förhandsifyllda skattedeklaration (inte skattekort och inte utredning av grunderna för 
förhandsinnehållningen), också specifikationsdelen. (Kontakta skattebyrån om ni inte sparat 
skattedeklarationen. Kom också ihåg att begära specifikationsdelen). Inlämna dessutom det slutliga 
beskattningsbeslutet, om det gjorts ändringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Samma 
utredningar ska inlämnas för 
änkan/änklingen.
- Kontoutdrag från banken från dödsmånaden eller verifikat över dödsmånadens inkomster. Samma 
utredningar ska inlämnas för änkan/änklingen.
- Av banken dödsboets möjliga kontotransaktioner efter dödsdatumet (samtliga bankkonton).
- Utredning av dödsmånadens boendekostnader och andra änkans/änklingens nödvändiga utgifter som 
ska beaktas i utkomststödet denna månad.
- Räkning / beställningsavtal / kostnadsberäkning från begravningsbyrån.
- Församlingens räkning, om den avlidne begravas på annan ort.
- Utredning av möjliga övriga besparingar/förmögenhet. Samma utredningar ska inlämnas för änkan/
änklingen.
- Utredning av möjliga emotsedda förmåner och försäkrings-/ersättningsärenden. Samma utredningar ska 
inlämnas för änkan/änklingen.
- Övriga verifikat och utredningar, som klargör dödsboets ekonomiska situation.
- Bouppteckning, om sådan är gjord.

Förfrågningar om ansökan:
Tfn 02 262 5001    mån-fre kl. 9.00 - 15.30 (tors.9.00-14.00)
Info (Slottsgatan 23)                       mån-fre kl. 12.00 - 14.00
Info Montori(Auragatan 8)  mån- fre kl. 9.00 - 11.00 och 12.00- 15.45
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Bilagor till ansökan om utkomststöd:

Då den avlidne har bott ensam eller i samboförhållande:

- Senaste förhandsifyllda skattedeklaration (inte skattekort och inte utredning av grunderna för 
förhandsinnehållningen), också specifikationsdelen. (Kontakta skattebyrån om ni inte sparat 
skattedeklarationen. Kom också ihåg att begära specifikationsdelen). Inlämna dessutom det slutliga 
beskattningsbeslutet, om det gjorts ändringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen.
- Av banken fastställt saldo för den avlidnes dödsdatum samt möjliga kontotransaktioner efter 
dödsdatumet (samtliga bankkonton)
- Räkning / beställningsavtal / kostnadsberäkning från begravningsbyrån.
- Församlingens räkning, om den avlidne begravas på annan ort.
- Utredning av möjliga övriga besparingar/förmögenhet.
- Utredning av möjliga emotsedda förmåner och försäkrings-/ersättningsärenden.
- Övriga verifikat och utredningar, som klargör dödsboets ekonomiska situation.
- Bouppteckning, om sådan är gjord.

Då den avlidne har levt i äktenskap:

- Senaste förhandsifyllda skattedeklaration (inte skattekort och inte utredning av grunderna för 
förhandsinnehållningen), också specifikationsdelen. (Kontakta skattebyrån om ni inte sparat 
skattedeklarationen. Kom också ihåg att begära specifikationsdelen). Inlämna dessutom det slutliga 
beskattningsbeslutet, om det gjorts ändringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Samma 
utredningar ska inlämnas för 
änkan/änklingen.
- Kontoutdrag från banken från dödsmånaden eller verifikat över dödsmånadens inkomster. Samma 
utredningar ska inlämnas för änkan/änklingen.
- Av banken dödsboets möjliga kontotransaktioner efter dödsdatumet (samtliga bankkonton).
- Utredning av dödsmånadens boendekostnader och andra änkans/änklingens nödvändiga utgifter 
som ska beaktas i utkomststödet denna månad.
- Räkning / beställningsavtal / kostnadsberäkning från begravningsbyrån.
- Församlingens räkning, om den avlidne begravas på annan ort.
- Utredning av möjliga övriga besparingar/förmögenhet. Samma utredningar ska inlämnas för änkan/
änklingen.
- Utredning av möjliga emotsedda förmåner och försäkrings-/ersättningsärenden. Samma 
utredningar ska inlämnas för änkan/änklingen.
- Övriga verifikat och utredningar, som klargör dödsboets ekonomiska situation.
- Bouppteckning, om sådan är gjord.
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