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När någon avlider
Information om dödsboanmälan
och ekonomiskt bistånd
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Besök: Röda vägen 50
Tel: 0243-740 00
Fax: 0243-745 50
kommun@borlange.se

Att ge en anhörig en värdig begravning är en
självklarhet för de anhöriga.
Många praktiska och ibland även ekonomiska problem uppstår
vid ett dödsfall. Av erfarenhet vet socialförvaltningen att det inte
alltid ﬁ nns tillgångar i ett dödsbo som helt täcker begravningskostnaderna.
Vid ett dödsfall är det viktigt att anhöriga inte betalar några räkningar innan dödsboets ekonomi är klarlagd. Man kan meddela
ev. fordringsägare att ett dödsfall inträffat.

När kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckning?
Enligt lag, Ärvdabalken 20 kap 1 §, ska en bouppteckning upprättas efter en avliden person, i syfte att klarlägga tillgångar och
skulder.
Om det ﬁnns tillgångar i dödsboet kan den anhörige själv göra
bouppteckningen. Denna ska därefter sändas till Skatteverket.
Detta ska göras inom tre månader.
Om den avlidne har mer tillgångar än skulder görs en bouppteckning hos en jurist på begravningsbyrån eller kostnadsfritt genom
blankett på Skatteverkets hemsida. Blanketten finns på Skatteverkets hemsida.
De tillgångar som ﬁnns i ett dödsbo ska i första hand användas
för att betala begravningen. När man beställer begravningen är
det därför angeläget att man om möjligt undersöker de ekonomiska förutsättningarna, även om det kan vara svårt att samla
tankarna i sorgens stund.

Ekonomiskt bistånd
Om och när det står klart att tillgångarna i dödsboet inte räcker till
begravningskostnaderna har man rätt att söka ekonomisk hjälp i
dödsboets namn.

Socialförvaltningen handlägger ansökan utifrån dödsboets ekonomi. Dock är föräldrar skyldiga att efter förmåga stå för kostnader för minderåriga barns begravning.
Socialnämnden i Borlänge har beslutat att ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader kan utgå med upp till max 15 130 kr (2015)
samt för gravsten med max 6 600 kr, med avdrag för dödsboets
tillgångar. Förutsättningen för att max.beloppet ska beviljas är att
inga tillgångar ﬁnns.
Det ekonomiska biståndet beviljas mot återkrav i eventuellt överskjutande skatt.

Om du tror att dödsboanmälan kan vara aktuellt är
det viktigt att du tänker på följande
Boet ska lämnas orört till dess att Socialförvaltningen tagit
del av vad det innehåller. Hembesök görs alltid och tid för
detta bokas vid kontakt per telefon.
Det du själv bör göra är att:
- stoppa de betalningar som dras via autogiro och ev. fullmakter
- avvakta med inbetalning av räkningar
- ta reda på om försäkringar ﬁnns
- säga upp lägenheten, el, telefon, tidning m. m.
- göra adressändring till den som ska förvalta dödsboet. Detta
görs på den blankett som skickas ut av Skatteverket till dödsboet.

