Information om

DÖDSBOANMÄLAN

OM DÖDBOANMÄLAN

Ansökan om dödsboanmälan görs främst av dödsbodelägare. Dödsboanmälan görs sedan av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning. Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den avlidnes
tillgångar jämte andelen i makes eller makas giftorättsgods är begränsade eller endast räcker till begravningskostnader och andra
utgifter med anledning av dödsfallet, exempelvis hyreskostnad för en
månad, tömning och städning av lägenhet.

Viktigt att tänka på:
•
•
•
•
•

Räkningar som avser dödsboet, ska ej betalas förrän dödsbo
anmälan är klar.
Finns autogiro och/eller andra överföringar, ska dessa stoppas
så snart som möjligt.
Finns fullmakt upphör denna omedelbart vid dödsfallet.
Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
Den som företräder dödsboet ska underrätta alla dödsbodel
ägare om att en dödsboanmälan ska upprättas efter den avlidne.

I följande fall kan dödsboanmälan inte upprättas:
•
•
•

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
Om den avlidnes tillgångar överstiger kostnader som uppkommit
i samband med dödsfallet
Om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteck
ning ska förrättas.

Följande handlingar behövs inför en ansökan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dödsfallsintyg med släktutredning (finns hos Skatteverket).
Kopia av bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
Kontoutdrag för alla bankkonton.
Besked om försäkringar.
Kopia av testamente, äktenskapsförord och dylikt.
Ifylld blankett ”Underlag för dödsboanmälan”.
Kopior på alla räkningar/fordringar till dödsboet.
Kopia av faktura för begravningskostnader

Om tillgångarna inte räcker till för att betala alla fordringar så bör
den som företräder dödsboet kontakta alla fordringsägare och
meddela att det pågår upprättandet av en dödsboanmälan och att
dödsboets företrädare, när anmälan är klar, kommer att skicka en
kopia på dödsboanmälan för avskrivning eller delbetalning av aktuell
skuld. Dödsbodelägarna har inget personligt ansvar för dödsboets
skulder såvida de inte t.ex. tecknat borgen för skulden.

KONTAKT

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till begravnings
kostnader. Om dödsboets tillgångar inte räcker för att bekosta
begravningen och anhöriga själva inte är villiga att stå för kostnaden
kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. (Läs mer om det på
sista sidan i den här broschyren).

Individ- och familjeomsorgen, vuxengruppen
Tel: 0693-161 00 (växel)
E-post: socialtjansten@bracke.se

INFORMATION OM EKONOMISKT
BISTÅND TILL BEGRAVNINGSKOSTNAD
Dödsboet betalar begravningen. Om dödsboets tillgångar inte räcker
för att bekosta begravningen och anhöriga själva inte är villiga att
stå för kostnaden kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd.
Ekonomiskt bistånd beviljas efter utredning till hela eller delar av
begravningskostnaden upp till högst ett halvt prisbasbelopp, i dags
läget 23 800 kr (2021 års nivå) minus dödsboets egna tillgångar.
Kostnader som godkänns är kista, kistdekoration, svepning, enklare
förtäring vid minnesstund, gravsten, annons i en lokaltidning.
Kostnader som inte ingår är handbuketter, kransar, visning av den
avlidne, extra sång och musik, programblad samt tackannons.
Inkommer det idag ej kända tillgångar till dödsboet ska det ekono
miska biståndet återbetalas med motsvarande summa till Bräcke
kommun, Sociala avdelningen.
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