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              Här kan du läsa om dödsboanmälan och 

         dödsboförvaltning  
             

 

 

 

Socialtjänsten 
 

 

 

 

http://www.laxa.se/


 

 

Bouppteckning eller dödsboanmälan 
 
När en person avlidit ska bouppteckning göras inom tre månader från 

dödsfallet. 

  

Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en 

bouppteckning upprättas. Om den avlidnes tillgångar endast täcker 

begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet 

kan bouppteckning ersättas med en dödsboanmälan. 

 

Dödsboanmälan är kostnadsfri. Anmälan översändes för registrering 

till Skatteverkets bouppteckningsavdelning i Härnösand efter 

utredning av boutredaren i kommunen där den avlidne är folkbokförd. 

 

 

Viktigt att tänka på när en dödsboanmälan görs 
 Finns betalningsuppdrag via autogiro, ska dessa stoppas 

omedelbart. 

 Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän 

utredningen är klar. 

 Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att 

betala begravningen och kostnader för avyttring av hemmet. 

 Spara alla kvitton från begravningen och avyttring av 

dödsboet, som är viktiga handlingar i boutredningen. 

 Meddela fordringsägarna att en dödsboutredning pågår. 

 Saknas pengar till övriga skulder avskrivs skulderna efter att 

dödsboanmälan lämnats till fordringsägarna. 

 Finns fullmakt, upphör denna att gälla vid dödsfallet. 

 
Om man vid dödsfallet var gift, tas vid bedömning av tillgångarna 

hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods.   

Socialtjänsten gör hembesök.  

 

 

Socialtjänsten kan inte göra en dödsboanmälan om hemmet 

redan är avyttrat. 

 

 

 

Uppgifter för dödsboanmälan 
 
Uppgifter som kommunen kommer att begära in för att kunna göra en 

dödsboanmälan. 

 

1. Registerutdrag (beställs från Skatteverket.) 

2. Namn och adress till samtliga dödsbodelägare. 

3. Kopia av senaste deklarationen och skattsedel som visar 

slutlig skatt. 

4. Uppgift om kontanter på dödsdagen. 

5. Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen. 

6. Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen. 

7. Uppgift om eventuella försäkringar. 

8. Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från 

bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde. 

9. Uppgift om skulder på dödsdagen, t ex vårdkostnader 

och hyra. 

10. Offert eller räkning på begravningskostnad och gravsten. 

11. Eventuellt testamente. 

12. Eventuella fordringar. 

13. Bouppteckning som visar om den avlidne hade andel i annat 

oskiftat dödsbo? 

 

 

 

Dödsboförvaltning – vem tar hand om dödsboet? 
Dödsbodelägarna har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes 

egendom under boets utredning. 

Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är 

Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. 

Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är 

dödsbodelägare har Socialtjänsten ansvar att med fullmakt från 

dem förvalta och avveckla dödsboet.  

 


