Information om
Dödsboanmälan

Till dig som har en avliden anhörig där det
helt eller delvis saknas medel i dödsboet.

När en person avlider måste vissa saker ordnas
Begravning, dödsboet ska förvaltas och avvecklas samt en
bouppteckning/dödsboanmälan ska göras över den avlidnes
tillgångar och skulder.
Autogireringar på den avlidnes bankkonton och inlagda
betalningar i internetbanken ska stoppas omedelbart.
Den som företräder dödsboet bör omgående kontakta
aktuella fodringsägare och meddela att dödsfallet inträffat.
Hyreskontrakt, el, telefon, TV och försäkringar ska sägas upp.
Allt detta sköts vanligtvis av dem som är dödsbodelägare.
Dödsbodelägare är den som enligt lag har rätt till andel i ett
dödsbo.
Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt ska
bouppteckning göras. Bouppteckning bör även göras i de fall
när mer efterforskningar av dödsboets tillgångar krävs.
Om dödsboet saknar medel att täcka de kostnader som
uppkommit i samband med dödsfallet kan socialnämnden, efter
ansökan från dödsbodelägarna, låta göra en dödsboanmälan.
Dödsboanmälan ersätter bouppteckningen.
Först när dödsboanmälan eller bouppteckning har upprättas,
kan fodringsägarna få ett slutligt besked om dödsboets
möjligheter att betala kvarvarande skulder.
Begravningskostnaderna går före alla andra kostnader som
kan belasta dödsboet.
Om tillgångar saknas för betalning av de skulder som återstår,
finns möjligheter att få dessa avskrivna. Fodringsägarna vill då
ha en kopia på dödsboanmälan. Efterlevande dödsbodelägare
övertar inte dödsboets skulder.

Det kan finnas försäkringar i dödsboet som innefattar
begravningshjälp. Den avlidnes senaste arbetsplats kan
ge upplysning om sådan försäkring. En avliden kan ha
tecknat en begravningsförsäkring genom medlemskap
i pensionärsorganisation. Det kan även finnas privata
pensionsförsäkringar.
Dödsbodelägarnas uppgifter ligger till grund för den ekonomiska
sammanställningen i en dödsboanmälan. Andra ekonomiska
efterforskningar sker inte.

Bistånd till begravningskostnad
Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigat till ekonomiskt
bistånd till begravningskostnaden. Som ett underlag måste då
bouppteckning eller dödsboanmälan lämnas in. Ansökan görs
hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.
Socialnämnden har fastställt riktlinjer för sådant bistånd. Det
är viktigt att ta reda på vad som gäller innan man bestämmer
begravningen. Den som undertecknar beställningen av
begravningen blir betalningsansvarig.

Förutsättningar för dödsboanmälan
Efter ansökan från dödsbodelägare undersöker dödsbohandläggaren
om förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan.

Uppgifter som behövs för bedömningen
Uppgifter om samtliga dödsbodelägare (så långt möjligt)
q Namn, adress och personuppgifter samt släktskap med
den avlidne. Beställ ett dödsfallsintyg med
släktutredning från skatteverket 0771-567 567.

Uppgifter om dödsboets tillgångar
q Kopia av senaste självdeklaration, samt specifikation
q Om den avlidne brukar få återbäring på skatt, beställ
förhandsdeklaration
q Uppgifter om försörjning (lön, sjukpenning, pension eller
annat)
q Utdrag från bank/banker om tillgångar på dödsdagen, även
uppgift om transaktioner som kommit in på kontot efter
dödsdagen. Är personen gift gäller giftorätten och vi
behöver makens/makans kontoutdrag från dödsdagen
q Kontanter (dödsdagen), även kontanter i eventuellt
bankfack. Gäller även makens/makans
q Värdepapper (i förekommande fall bifoga värdebevis
dödsdagen)
q Försäkringar (bifoga bouppteckningsintyg från
försäkringsbolag)
q Bil/Båt (notera märke/årsmodell)
q Konst/Smycken (bifoga värdeintyg)
q Bohagets värde (möbler, tavlor, smycken etc.)
Boendeform
q Hyresrätt, bostadsrätt (antal rum, äldreboende, annat
boende)
Skulder
q Begravningskostnader och gravsten
q Hyra, boendekostnad (äldreboende eller liknande)
q Avvecklingskostnader för bostad
q Övriga skulder
Övrigt
q Eventuellt testamente
q Eventuellt äktenskapsförord
q Bouppteckning efter nyligen avliden make

Försäkringar-förteckning
Tips på bolag man kan ringa för att få information om eventuella
försäkringar som kan falla ut med anledning av dödsfallet:
Privatanställda tjänstemän ALECTA .......................Tel: 020-78 22 80
Statligt anställda tjänstemän SPP...........................Tel: 0771-533 533
...................................................................................Tel: 0771-782 225
FOLKSAM .................................................................Tel: 0771-950 950
Privatanställda arbetare AFA ............Tel: 08-69 64 000 (begär TGL)
AMF/FORA ................................................................Tel: 08-787 40 10
Statligt anställda arbetare SPV ..............Tel: 060-18 74 00 (begär gruppliv)
PPM med återbetalningsskydd ............ (uppgift finns hos Skatteverket)
Kommunanställd personal ..................................Via kommunens växel
KPA.......................................................Tel: 08-665 04 00 (begär TGL)
Förenade Liv................................................................Tel: 08-700 40 80
Landstingsanställd personal................................Via landstingets växel

Försäkringen upphör
Avgår arbetstagaren med genast börjande ålderspension, visstidspension eller avtalspension, eller slutar sin anställning på
grund av sjukdom gäller försäkringen längst till 67 år.
Det kan också finnas
q Försäkringar som tecknats genom medlemskap i
någon organisation.
q Individuella livförsäkringar (kan vara vilket försäkringsbolag som helst som meddelar livförsäkringar),
ska alltid finnas ett försäkringsbrev.

q Sakförsäkringar (motorförsäkringar, hemförsäkring,

olycksfallsförsäkring, reseförsäkring). Dessa försäkringar kan täcka kostnader för begravning o dyl.
och/eller transportkostnader.

Har du frågor, kontakta socialförvaltningen
Roger Fjällborg, 1 86

