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Information till dig som ansöker om dödsboanmälan och
ekonomiskt bistånd för begravningskostnader
Här kan du läsa mer om vad en dödsboanmälan är, hur en boutredning går till och hur
dödsboets rätt till bistånd utreds.

Vad är dödsboanmälan?
När en person avlider ska en bouppteckning upprättas inom 3 månader. När den avlidne
har begränsat med tillgångar kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan, en
förenklad version av en bouppteckning. Det kan till exempel bli aktuellt i de fall då
tillgångarna endast täcker kostnaderna för begravning och andra utgifter med anledning av
dödsfallet. Om den avlidne varit gift eller registrerad partner ska även den personens andel
räknas med i de gemensamma tillgångarna.
Ett grundkrav för en dödsboanmälan är att det inte får finnas tomträtt eller fast egendom i
dödsboet. Samtliga delägare i dödsboet måste också vara överens om att en dödsboanmälan
ska upprättas. Det är endast socialtjänsten som kan upprätta en dödsboanmälan.
Om värderingsfrågorna är komplicerade och det behövs en mer omfattande utredning av
den avlidnes tillgångar är dödsboanmälan inte ett alternativ. Det samma gäller om det finns
äktenskapsförord eller testamente, då kan det istället bli aktuellt med en bouppteckning.

Hur går boutredningen till?
Den avlidnes samtliga tillgångar ska redovisas. Tillgångar kan till exempel vara saldo på
banken, kontanter, skatteåterbäring, försäkringar som faller ut, bohag, bil eller båt.
Efterlevande maka/make/registrerad partner ska även redovisa sina tillgångar på
dödsdagen. Under boutredningen har delägarna för dödsboet gemensamt ansvar för att ta
hand om den avlidnes egendom och ta fram uppgifterna till utredningen.
Följande kostnader ska tas upp i boutredningen: begravning, minnesstund, dödsannons,
gravsten/inskription på redan befintlig gravsten. Om den avlidne varit ensamstående kan
även tömning och städning av bostaden tas med samt en månadshyra.
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Hur utreds möjligheten till ekonomiskt bistånd för
begravningskostnader?
Om dödsboet saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd utgå till begravningen. Om
dödsboet ansöker om bistånd till begravningskostnader kan det beviljas för nödvändiga
kostnader som säkerställer att den avlidne får en värdig begravning.
Enligt kommunens riktlinjer kan en värdig begravning möjliggöras för ett halvt
prisbasbelopp. År 2019 motsvarar det 23 250 kronor, en summa som justeras årligen. Det är
dödsboets tillgångar på dödsdagen som ligger till grund för beräkningen, biståndsbeloppet
minskas alltid av de samlade tillgångar som finns i dödsboet.
Om den avlidne varit gift beräknas även efterlevande maka/make/registrerad partners
förmåga att bidra till begravningskostnaderna. Därför ska även dennes inkomster och
utgifter redovisas.
Om den avlidne är ett minderårigt barn görs en ekonomisk prövning av föräldrarnas
möjlighet att bekosta hela eller en del av begravningskostnaden. I en förälders
försörjningsskyldighet ingår ansvar att efter förmåga stå för kostnaderna för ett barns
begravning.

Viktigt att tänka på
▪
▪

▪

▪

Kontakta banken och säg upp autogiron kopplade till den avlidnes konto så snart som
möjligt.
Betala inga räkningar för dödsboet så länge boet är under utredning. När dödsboet har
begränsade tillgångar är begravningskostnaderna en prioriterad fordran. Det innebär att
begravningskostnad och utgifter i samband med dödsfallet ska betalas först. Om
dödsboets tillgångar inte räcker till övriga räkningar kan man begära att de avskrivs.
Dödsbodelägare kan inte ärva skulder.
Dödsbodelägare anlitar den begravningsbyrå de önskar. Om begravningskostnaden
överstiger ett halvt prisbasbelopp och dödsboet saknar tillräckliga tillgångar är det
beställaren av begravningen som får stå för överskjutande kostnad.
Kontakta aktuella fordringsägare för att informera om dödsfallet.

Mer information
▪ Efterlevandeguiden www.efterlevandeguiden.se
▪ Skatteverket www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor
Frågor?
Kontakta kommunens dödsbohandläggare på telefon 08-718 80 00 eller via e-post
dodsboanmalan@nacka.se

