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Ekonomiskt bistånd till kostnad för begravning
Instruktioner

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan du få 
information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig.  
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Blanketten skickas till: Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg, Individ- och familjeomsorgen, 449 80 Alafors

Uppgifter om den avlidne
Namn Personnummer

Folkbokföringsort Dödsdag

Senaste adress Postnummer Postort

Dödsbodelägare
Namn Personnummer Telefonnummer

Adress Postnummer Postort

Namn Personnummer Telefonnummer

Adress Postnummer Postort

Konstnader och tillgångar
Ansökan avser ekonomiskt bistånd till
 Kostnad för begravning med  ..........................................................................................................................................  kr
 Kostnad för gravsten med  ...............................................................................................................................................  kr

 Tillgångarna i dödsboet uppgår till ett värde av   ............................................................................................................  kr

Bilagor
 Faktura på begravningskostnader  

 Faktura på kostnader för gravsten   

 Dödsboanmälan/bouppteckning från skatteverket  

 Fullmakt företrädare av dödsboet  

 Fullmakt skatteverket  

 Samtycke  

 Underlag på tillgångar i dödsboet (utdrag från bankkonto etc)  

 Underlag på eventuella efterlevande make/makas tillgångar och inkomster 

Om ekonomiskt bistånd beviljas ska utbetalning ske till




begravningsbyrå enligt faktura

dödsboet

annat (var god kontakta handläggande socialsekreterare)

Signatur
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande
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