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Vad är syftet med tjänsten?  
 

Om ett dödsbo saknar tillgångar helt eller delvis kan kommunen ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en 

värdig begravning.  

 
Vem kan få tjänsten?  

 
Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna och om den avlidne var skriven vid 

dödstillfället i Kungälvs kommun finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen.  

 
Vad består tjänsten av?  

 
Bistånd ges enligt en särskild norm fastställd av kommunen. Ekonomisk hjälp ges till begravningskostnader 

upptill ett halvt basbelopp. I begravningskostnaderna ingår en kista/urna, en dödsannons, gravsten med 

inskription, enklare förtäring, en kistbukett samt ett minnesalbum.  

Om dödsboet saknar tillgångar som inte täcker en bouppteckning kan man få hjälp med en dödsboanmälan 

som ersätter en bouppteckning.  

 
Vilka begränsningar finns?  

 
Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Begravningskostnaderna går före alla 

andra kostnader som kan belasta dödsboet. Försäkringar som faller ut kan vara en tillgång i dödsboet. Finns 

det kapital eller andra realiserbara tillgångar såsom fastighet, bankmedel, aktier eller fonder, kan man inte få 

ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.  

 
Vad kan du förvänta dig av oss?  

 
Genom kontakt med oss får du vid behov råd och stöd samt dödsboets rätt till ekonomiskt bistånd prövad. 

Att du sökt hjälp med begravningskostnader och att dödsboet och är aktuell hos socialtjänsten är 

sekretessbelagt. Huvudregeln är att all personal har tystnadsplikt och uppgifter om dödsbodelägare inte får 

lämnas utan dennes samtycke.  

 
Vad förväntar vi oss av dig?  

 
För att kunna bedöma din rätt till begravningskostnader gör du en ansökan hos oss. Du får träffa en 

handläggare som tillsammans med dig utreder behovet av bistånd. Du skall kunna styrka dödsboets 

uppgifter. Som en del i utredningen kan vi behöva ta kontakt med andra myndigheter eller enskilda personer. 

För att göra detta behöver vi ditt samtycke.  

För mer information om ekonomiskt bistånd kan du besöka Socialstyrelsens hemsida www.sos.se. Sök 

därefter under rubrik socialtjänst – ekonomiskt bistånd – frågor och svar.  
 
Vad gör du om du inte blir nöjd?  

 
Är du inte nöjd med det beslut som fattas kan du överklaga detta hos länsrätten. Rätten kan då ändra beslutet 

om de finner det felaktigt. 

 
 
 
 
 



BEGRAVNING      
 

Praktiska upplysningar  

 
Du bokar tid hos handläggare för ett personligt besök. Handläggaren 

lämnar också information, råd och stöd via telefon.  

Telefontid är måndagar 08.30-09.30 samt 15.00-16.00, tisdagar till fredagar 08.30-09.30.  

Du når oss på telefon 0303-23 80 00 till Kungälvs kommuns växel.   

 

Fax 0303- 239177 

  

E-post: kommun@kungalv.se  

Webbplats: www.kungalv.se  

Postadress: Stadshuset, 442 81 Kungälv 

 

  

 

 


