Uppgifter för dödsboanmälan
Om den avlidnes tillgångar och hans eller hennes eventuella andel i efterlevande makes
giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband
med dödsfallet kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en
dödsboanmälan. Exempel på undantag:
•
•
•
•

Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord kan detta vara skäl för att istället
förrätta en bouppteckning.
Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
Vid tveksamhet, liksom om det kan bli aktuellt med efterarv när den efterlevande maken
avlider, bör dödsboanmälan undvikas.
Om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas.

Betala inga räkningar innan ni vet att pengarna också räcker till begravningen. Om räkningar betalas via autogiro, säg upp autogiroavtalen omedelbart.
Bostaden ska finnas kvar i befintligt skick, då det kan bli aktuellt med ett hembesök i samband med utredningen.
Förutsättning för att göra dödsboanmälan är att när begravningskostnaderna och sista hyran (ensamstående) får det det finnas max 7.500 kronor kvar. Om man är ensamstående
räknas också kostnader för tömning och städning av den avlidnes bostad.
Man kan om man vill göra bouppteckning själv, blanketter finns på Skatteverkets hemsida.

Socialtjänsten behöver tillgång till nedanstående handlingar för sin utredning
1. Dödsfallsintyg med släktutredning (beställs från Skatteverket, telefon: 0771-56 75 67)
2. Uppgifter om kontanter på dödsdagen, och förteckning över eventuellt bankfack
3. Kapital- och räntebesked från bank/banker om tillgångar på dödsdagen
4. Kontoutdrag samtliga konton som visar 14 dagar före och efter dödsfallet
5. Uppgift om eventuella försäkringar, se baksidan
6. Hyreskostnad, sista hyran (ensamstående)
7. Offert eller räkning på begravningskostnad/gravsten
8. Eventuellt testamente
9. Eventuellt äktenskapsförord
10. Bouppteckning efter nyligen avliden make
11. Finns det fordon som tillhör dödsboet?
12. En adresslista till samtliga dödsbodelägare
13. Kopia av alla sidor av senaste deklarationen
14. Uppgift om eventuella efterlevande make/makas tillgångar och skulder
Adress:

Alingsås kommun
Socialförvaltningen
441 81 Alingsås

Telefon:

0322-61 66 40

Alingsås kommun
Socialförvaltningen
socialnamnden@alingsas.se

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon (växel): 0322-61 60 00

alingsas.se

Försäkringar – förteckning
Tips på bolag man kan ringa för att få information om eventuella försäkringar som
kan utfalla med anledning av dödsfallet.
•

Privatanställda tjänstemän

ALECTA

tfn: 020-78 22 80

•

Statligt anställda tjänstemän

SPP

tfn: 0771-53 35 33
tfn: 0771-78 22 25

•

Privatanställda arbetare

FOLKSAM

tfn: 01771-95 09 20

AFA

tfn: 08-696 40 00 (begär TGL)

AMF/Fora

tfn: 08-787 40 10

•

PPM med återbetalningsskydd

(uppgift finns hos Skatteverket)

•

KPA

tfn: 08-665 04 00 (begär TGL)

•

Förenade Liv

tfn: 08-700 40 70

•

Landstingsanställd personal

Via landstingets växel

Försäkringen upphör
Avgår arbetstagaren med genast börjande ålderspension, visstidspension eller avtalspension eller slutar sin anställning på grund av sjukdom gäller försäkringen längst till 67 år.
Det kan också finnas
•

Försäkringar som tecknats genom medlemskap i någon organisation.

•

Individuella livförsäkringar (kan vara vilket försäkringsbolag som helst som meddelar
livförsäkringar), ska alltid finnas ett försäkringsbrev.

•

Sakförsäkringar (motorfordonförsäkringar, hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, reseförsäkring). Dessa försäkringar kan täcka kostnaden för begravning och dylikt och/eller
transportkostnader.
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