Dödsboanmälan
När en person avlidit måste vissa saker göras: Begravning ska ordnas,
dödsboet ska förvaltas och avvecklas och en bouppteckning ska förrättas
över den avlidnes tillgångar och skulder.

Detta sköts vanligtvis av dödsbodelägarna. Dödsbodelägare är den som enligt lag
eller testamente har rätt till andel i ett dödsbo. Om dödsboet saknar medel att täcka
de kostnader som uppkommit i samband med dödsfallet, kan socialnämnden, efter
ansökan från dödsbodelägarna, låta göra en så kallad dödsboanmälan.
Dödsboanmälan ersätter bouppteckning.
Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt ska bouppteckning göras.
Bouppteckning bör även göras i fall när mer omfattande efterforskningar av
dödsboets tillgångar krävs.

Kontakt med fordringsägare
Den som företräder dödsboet bör omgående kontakta fordringsägare och meddela
att dödsfallet inträffat. Autogireringar ska stoppas så snart det går. Hyreskontrakt
ska sägas upp. Först när dödsboanmälan eller bouppteckning har upprättats, kan
fordringsägarna få besked om dödsboets möjligheter att betala kvarvarande skulder.
Om tillgångar saknas för betalning av de skulder som återstår, finns möjlighet att få
dessa avskrivna. Dödsbodelägare övertar inte dödsboets skulder.

Betalning av begravningskostnader
Tillgångarna i dödsboet ska i första hand avsättas för betalning av begravningskostnaderna. Det kan finnas försäkringar i dödsboet som innefattar begravningshjälp, till exempel tjänstegrupplivförsäkringar (TGL). 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.
Om tillgångarna i dödsboet endast täcker begravningskostnaden ska denna kostnad
prioriteras. Inga andra räkningar ska då betalas med dödsboets tillgångar.
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Genom att jämföra erbjudanden från olika begravningsbyråer innan beställning av
begravning görs, kan man få en uppfattning om tjänster och priser. Det är speciellt
viktigt om tillgångarna i dödsboet inte beräknas täcka hela begravningskostnaden.
Om tillgångar saknas till begravningskostnader, kan ekonomiskt bistånd sökas till
sådan kostnad hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.
Socialnämnden har fastställt riktlinjer för sådant bistånd – se separat
informationsblad.

Förutsättningar för dödsboanmälan
Efter ansökan från dödsbodelägare undersöker dödsboutredarna om
förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan. Kontakta dödsboutredarna
om du vill ansöka om dödsboanmälan, så får du en lista på vilka handlingar som
behöver lämnas in för att beslut ska kunna fattas.
En förutsättning för att kunna göra en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar
endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med
dödsfallet.
I de flesta fall krävs också att det har skett ett hembesök i den avlidnes bostad av
kommunens dödsboutredare. Därför är det viktigt att all egendom som förvaras i
bostaden är orörd när hembesöket äger rum.

Liten ordlista
Bouppteckning: En förteckning över den avlidnes skulder och tillgångar från och
med dödsdagen och framåt. Bouppteckningen upprättas i syfte att avveckla den
avlidnes hem och egendom.
Dödsboanmälan: En förenklad form av bouppteckning.
Dödsbo: Namnet på en avliden persons tillgångar och skulder. En juridisk person
och ett abstrakt begrepp som existerar fram till dess att dödsboet upplöses genom
arv eller genom registrering av bouppteckning.
Dödsbodelägare är den som till följd av lag eller testamente har rätt till andel i ett
dödsbo: Den avlidnes make/maka, registrerad partner, arvingar, universella
testamentstagare och Allmänna arvsfonden. Efterlevande sambo är dödsbodelägare
endast när det gäller bostad och bohag som införskaffats för parets gemensamma
bruk.

Kontakta dödsboutredarna i Solna
Solna Stads Kontaktcenter 08-746 1000
E-post: dodsboanmalan@solna.se
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