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Ekonomiskt bistånd till kostnad för begravning 
Instruktioner 

Begravningskostnader ska i första hand ersättas av dödsboet. Kostnader för begravning är det som först ska betalas om 
det finns tillgångar i dödsboet, innan andra skulder eller utgifter betalas. När tillgångar saknas eller är för knappa och 
inte heller make/maka/partner/sambo har ekonomisk möjlighet att betala för begravningen kan man ibland få ekono-
miskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. 

Vid bedömning av nära anhörigs förmåga betala för begravningen tas hänsyn till om den anhörige fått pengar från någon 
försäkring på grund av dödsfallet. Vid begravning av barn sker prövning i förhållande till föräldrarnas ekonomi. 

Du som dödsbodelägare måste ansöka om ekonomiskt bistånd innan dödsboet upplöses. 

Hur går det till? 
Du ansöker om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad hos socialtjänsten. Kontakta försörjningsstödsenhetens mottagning 
på telefonnummer 0303-70 30 00 måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl 08.30–09.30. Innan ansökan görs bör en dödsbo-
anmälan ha upprättats av kommunens dödsbohandläggare. Alternativt kan en bouppteckning ha upprättats av dödsbodelägarna. 

Ansökan utreds och beslutas av socialsekreterare. Dödsboet registreras i socialregistret och ärendet journalförs. Be-
slut fattas enligt Socialtjänstlagen. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter 
till obehöriga utan att samtycke finns. 

Vilka underlag behövs för utredningen? 
När socialtjänsten utreder om dödsboet har rätt till ekonomiskt bistånd till begravningskostnader behöver du lämna  
följande handlingar till handläggaren. 

•  Ansökan undertecknad av samtliga dödsbodelägare, eller av den som dödsbodelägarna lämnat fullmakt till 

•  Underlag på kostnader i samband med dödsfallet 

•  Dödsboanmälan eller bouppteckning 

•  Eventuella fullmakter för att företräda dödsboet vid ansökan 

•  Eventuellt samtycke till kontakt med begravningsbyrån 

•  Underlag på inkomster och tillgångar i dödsboet 

•  Underlag på skulder i dödsboet 

•  Underlag på inkomster, tillgångar och skulder hos eventuell make/maka/partner/sambo 

•  Ekonomisk översikt samt kontoutdrag för dödsboets samtliga konton i samtliga banker.  
Kontoutdrag lämnas för en månad innan dödsdagen och framåt 

•  Ekonomisk översikt samt kontoutdrag för eventuell make/maka/partner/sambo i samtliga konton i samtliga banker 

Hur stort bistånd får man? 
Ale kommun har fastställt högsta godtagbara kostnader för begravning respektive gravsten. Kostnaden är tänkt att räcka till kis-
ta, svepning, smyckning, annonser i tidning, solosång, eventuella transporter med urna och enklare förtäring vid begravningen. 

Maxkostnad som kan godtas för begravning och gravsten är 50% av basbeloppet. I första hand ska detta belopp täckas  
av tillgångar i dödsboet, eller av make/maka/partner/sambo när det är möjligt. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till den  
del av beloppet som inte kan betalas på annat sätt. Om du vill anordna en begravning som kostar mer än 50 % av basbe-
loppet måste du själv som anhörig betala det. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta socialtjänsten i Ale kommun på telefonnummer 0303-70 30 00. 
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