
Sidan 1 (2) 
 
 

 
 

 
 

Karlsborgs kommun 
Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 
0505-170 00, kommun@karlsborg.se 
www.karlsborg.se  

Dödsboanmälan 
 

 
 
Vad menas med dödsboanmälan? 
En dödsboanmälan kan ses som en enklare form av bouppteckning. 
Om tillgångarna i dödsboet är små eller saknas helt kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan.  
Dödsbohandläggaren på socialförvaltningen utreder om en dödsboanmälan kan göras istället för en 
bouppteckning. Tillgångarna i dödsboet värderas och ställs mot begravningskostnader och andra kostnader 
i samband med dödsfallet.  
Efter utredning och beslut överlämnar handläggaren dödsboanmälan till Skatteverket för registrering och 
skickar därefter en kopia till dödsbodelägarna. 
 
 
För att dödsboanmälan ska kunna göras 

 Ska den avlidne ha varit bosatt i kommunen. 
 Ska tillgångarna, utöver vad som använts till begravningen vara orörda tills beslut har fattats. 
 Ska den avlidnes tillgångar inklusive eventuell andel i makes/makas giftorättsgods vara så små att 

det max finns 5000 kr kvar när begravningskostnaderna och andra kostnader i samband med 
dödsfallet är betalda. 

 Får det inte finnas fast egendom som hus, mark eller bostadsrätt i dödsboet. 
 Får det inte finnas något testamente eller äktenskapsförord. 
 Får värderingen av tillgångarna inte vara så komplicerad att omfattande efterforskningar krävs. 

 
 
Uppgifter som handläggaren behöver för att starta utredningen 

 Dödsfallsintyg - Utfärdas av Skatteverket 
 Senaste deklarationen, alla sidor även de gulvita - fås från Skatteverket 
 Personuppgifter på samtliga dödsbodelägare 
 Utgifter i dödsboet, skulder etc. 
 Tillgångar i dödsboet, bil, båt etc. 
 Kontoutdrag från bank, från dödsdagen och framåt 
  Kapital och räntebesked från bank  
 Eventuell bouppteckning efter tidigare avliden make/maka 

   



Sidan 2 (2)

 

 

  
 

 

 
Viktigt att tänka på 
Stoppa eventuella autogiro. Betala inga räkningar – begravningskostnader går före alla andra skulder i 
dödsboet.  
Säg upp lägenhet, el, telefon och ev prenumerationer. 
Gör adressändring till den som skall förvalta dödsboet. 
Ta reda på om det finns några försäkringar som eventuellt  täcker begravningskostnader. 
 
 
Om tillgångarna inte täcker kostnaderna för begravningen 
Dödsboet kan ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna hos Individ- och 
familjeomsorgen. Detta görs först när utredning  och dödsboanmälan är gjord. Ekonomiskt bistånd kan 
endast beviljas upp till ett halvt prisbasbelopp, för 2018 blir det 22 750:- därför är det mycket viktigt att 
hålla nere begravningskostnaderna så mycket som möjligt. 
Om det finns fordringar från Kronofogdemyndigheten på dödsboet är det tillrådligt att betala in delsummor 
till begravningsbyrån så fort de finns på dödsboets konto, annars kan Kronofogden tömma kontot. 
 
 
Kontakt 
 
Dödsbohandläggare  
Tfn 0505-172 87  
vardagar 10.00-11.00 
maria.junggren@karlsborg.se 
 
Individ- och familjeomsorgen  
Tfn 0505-170 00 
 vardagar 09.00-10.00 
  
Postadress 
Karlsborgs kommun 
Socialtjänsten 
Storgatan 16 
546 82  Karlsborg 
 
www.karlsborg.se 
 
Socialtjänsten skall ha möjlighet att göra hembesök om så krävs. 


