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OM DÖDSBOANMÄLAN OCH EKONOMISKT BISTÅND

BOUPPTECKNING ELLER DÖDSBOANMÄLAN?
NÄR EN PERSON AVLIDER ska

en bouppteckning göras. I vissa fall kan en dödsboanmälan
ersätta en bouppteckning. Om den avlidnes tillgångar, eller tillgångar tillsammans med
hens andel i efterlevande makes giftorättsgods, inte räcker till annat än
begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet kan en
dödsboanmälan bli aktuell. En dödsboanmälan kan inte bli aktuell om den avlidne äger
fast egendom eller tomträtt, i vissa fall inte heller om den avlidne har en bostadsrätt.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
DÖDSBOETS TILLGÅNGAR ska

i första hand användas till att betala begravningskostnader och
andra utgifter i samband med dödsfallet. Betala därför inte andra räkningar och skulder
innan en sammanställning av dödsboets tillgångar har gjorts. Kontakta istället
fordringsägarna och begär anstånd. Om en dödsboanmälan blir aktuell kan skulden
därefter komma att avskrivas. Tänk också på att så snart som möjligt stoppa eventuella
autogirobetalningar av till exempel hyra eller banklån.

VART VÄNDER JAG MIG FÖR ATT FÅ EN DÖDSBOANMÄLAN?
DÖDSBOANMÄLAN GÖRS AV handläggare

på Individ- och familjeomsorgen i den kommun där
den avlidne bodde. Dödsbodelägarna (de anhöriga) tar kontakt med Individ- och
familjeomsorgen. Det är viktigt att detta sker så snart som möjligt efter dödsfallet
eftersom handläggaren ska göra hembesök i den avlidnes hem för att bilda sig en
uppfattning om boets värde. I vissa fall kan det bli aktuellt att en värderingsman
bedömer bohagets värde. Kostnaden för detta får dödsboet stå för. Först efter
hembesöket kan bostaden tömmas. Att ansöka om dödsboanmälan är kostnadsfritt. Om
handläggaren kommer fram till att förutsättningarna för en dödsboanmälan är uppfyllda
görs en sådan anmälan till Skatteverket. Om inte förutsättningarna finns för en
dödsboanmälan avslås ansökan och dödsboet hänvisas till att istället upprätta en
bouppteckning.

OM DÖDSBOETS TILLGÅNGAR INTE RÄCKER TILL BEGRAVNINGEN
BEGRAVNINGSKOSTNADERNA är

en prioriterad utgift som dödsboet ska betala före alla andra
utgifter. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker kan en ansökan om ekonomiskt bistånd
göras hos Individ- och familjeomsorgen i den kommun där den avlidne var bosatt.
VAD KAN MAN ANSÖKA OM EKONOMISKT BISTÅND TILL?
BISTÅNDET SKA GE utrymme

för en värdig begravning. EXEMPEL PÅ GODTAGBARA KOSTNADER: Enkel
kista/urna, enkel kistdekoration, mindre dödsannons, enkel förtäring om maximalt 10
kuvert, representant, bärare, transporter, begravningsbyråns grundkostnad/arvode,
gravsten/inskription. EXEMPEL PÅ KOSTNADER SOM INTE BEVILJAS: Minnespärm, handbuketter,
lokalhyra för minnesstund, solist, tackannons, hyra under uppsägningstid,
tomning/städning av den avlidnes bostad eller andra kostnader utöver
begravningskostnaden.
HUR PRÖVAS RÄTTEN TILL EKONOMISKT BISTÅND?
ANSÖKAN GÖRS HOS en ekonomihandläggare

och handlingar som styrker den avlidnes
ekonomi ska redovisas. Dödsboanmälan ska vara gjord. Hänsyn tas till de ekonomiska
tillgångar dödsboet hade på dödsdagen och de tillgångar som eventuellt har tillkommit
därefter. I Surahammars kommun är det idag en och samma handläggare som ansvarar
för både dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.
HUR FÅR JAG BESKED OM EKONOMISKT BISTÅND?
NÄR ANSÖKAN ÄR PRÖVAD skickas ett

skriftligt beslut till dödsboet. Eventuellt bistånd skickas
som regel direkt till begravningsbyrån. Ett avslagsbeslut kan överklagas till
Förvaltningsrätten.
KAN JAG SJÄLV BLI BETALNINGSSKYLDIG TILL BEGRAVNINGEN?
Ja, om du till exempel har beställt en begravning som överstiger det belopp som Individoch familjeomsorgen kan bevilja. Du får givetvis beställa en dyrare begravning, men får
då räkna med at betala en del av kostnaden själv.

Individ- och familjeomsorgen

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL NÄR EN ANHÖRIG AVLIDER
• Maximalt 50 % av basbeloppet beviljas till begravningskostnad, inklusive
gravsten/inskription. Kostnader för de enskilda inslagen i begravningskostnaden
ska var för sig vara skäliga. Det är därför inte givet att totalkostnaden alltid
godkänns om man valt enskilda inslag till högre kostnad. Den lokala
begravningsentreprenören har som regel kännedom om vilka kostnader som
godkänns. Det går även bra att kontakta Individ- och familjeomsorgen med frågor.
• Från maxnivån dras av dödsboets tillgångar, vilket innebär att maximalt
mellanskillnaden kan beviljas.
• Enligt äktenskapsbalken är gifta makar underhållsskyldiga gentemot varandra, och
denna skyldighet går före rätten till bistånd. Utöver tillgångarna i dödsboet tas
därför hänsyn till make/makas inkomst- och förmögenhetsförhållanden om den
avlidne var gift.
• Enligt föräldrabalken är föräldrar underhållsskyldiga gentemot sina barn och
ungdomar tills de fyller 18 år, eller längst till och med 21 år om de studerar på
gymnasiet. Utöver tillgångarna i dödsboet tas därför hänsyn till föräldrarnas
inkomst- och förmögenhetsförhållanden om den avlidne är ett omyndigt barn eller
en gymnasiestuderande ungdom under 21 år.
• Det ekonomiska biståndet kan helt eller delvis bli återbetalningsskyldigt om
dödsboet får tillbaka skatter/avgifter. Under vissa förutsättningar kan dödsboet
begära förtida utbetalning av skatteåterbäring vilket ska vara prövat innan bistånd
beviljas.
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