
 

 

 

DÖDSBOANMÄLAN 

En dödsboanmälan kan ses som en 

enklare form av bouppteckning och ska 

ske inom två månader från dödsdagen. 

Kommunen upprättar en dödsboanmälan 

om det saknas tillgångar i ett dödsbo, eller 

om tillgångarna inte täcker begravnings- 

kostnader och andra utgifter i samband 

med dödsfallet. I Sundsvalls kommun görs 

det av en dödsboförvaltare. 

När du som dödsbodelägare vill att en 

dödsboanmälan ska göras, behöver du 

skaffa alla nödvändiga uppgifter och 

kontakta dödsboförvaltaren så snabbt 

som möjligt.   

Vid prövning av dödsboanmälan tas 

ingen hänsyn till den avlidnes skulder.  

Inga räkningar får betalas efter dödsfallet 

till dess att utredningen är klar. Avdrag får 

inte göras för andra skulder än sådana 

som är direkt knutna till dödsfallet, 

exempelvis kostnader för att ta hand om 

den avlidnes bo. 

Viktigt att tänka på 

Att den avlidne var folkbokförd i 

kommunen. 

Stoppa alla autogiron, eftersom 

begravningskostnaderna går före alla 

andra kostnader i dödsboet. 

Säg upp lägenhet, el, telefon och tidning. 

 

 

Gör adressändring till den som ska 

förvalta dödsboet. 

Ta reda på om det finns några 

försäkringar 

 

Dödsboanmälan kan inte upprättas om 

- Den avlidne efterlämnar fast 

egendom eller tomträtt 

- Någon av dödsbodelägarna kräver 

en bouppteckning 

- Tillgångarna i dödsboet är högre 

än en beräknad boupptecknings- 

kostnad 

- Det krävs en omfattande utredning, 

t ex vid svåra värderingsfrågor 

Till sist, om det finns ett testamente 

eller ett äktenskapsförord, kan det vara 

skäl för att i stället upprätta en 

bouppteckning. 

 

 

Dödsboförvaltning kontaktuppgifter 

Handläggare:  

Rickard Ulin         Telefon 060 – 19 21 11 

 

Postadress:  

Kyrkogatan 26 

851 85  Sundsvall 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

För att kunna besluta om en 

dödsboanmälan kan göras behövs 

följande uppgifter lämnas tillsammans 

med ansökan: 

Dödsfallsintyg – utfärdas av Skatteverket 

Senaste deklarationen – OBS alla sidor 

även den gul-vita 

Personuppgifter på samtliga 

dödsbodelägare/arvingar, även sambo 

Tillfälligt bankkontoutdrag från 

dödsdagen och framåt, alla konton 

Tillgångar i dödsboet 

Uppgift om försörjning (lön, sjukpenning, 

pension, annat). 

Banktillgångar (kontoutdrag/saldo-

besked) från dödsdagen och framåt. 

Kontanter (dödsdagen). 

Värdepapper (om det krävs, bifoga 

värdebevis från dödsdagen). 

Försäkringar  

Bil, Båt, Husvagn, Motorcykel m m, 

(bifoga värderingsintyg). 

Konst, smycken (bifoga värderingsintyg). 

Bohagets värde. 

Boendeform 

Hyresrätt, bostadsrätt, inneboende etc. 

(äldreboende, annat boende). 

 

 

 

 

 

Utgifter som har samband med 

dödsfallet 

Begravningskostnader 

Hyra, boendekostnad för äldreboende 

eller liknande efter dödsfallet. 

Avvecklingskostnader för bostad: För 

sådana kostnader behövs fakturor 

och/eller kvitton som underlag. 

Övrigt 

Testamente, äktenskapsförord, 

samboavtal. 

 

De flesta uppgifterna kan du själv uppge 

genom att fylla i blankett 

www.sundsvall.se/dodsboanmalan och 

skicka in den till socialtjänsten. Blanketten 

finns också att hämta i kommunhusets 

reception. Kom också ihåg att styrka 

tillgångar och utgifter genom att bifoga 

fotokopior. 

 

Om tillgångarna inte täcker 

begravningskostnaderna 

Om dödsboets tillgångar inte räcker till 

begravningskostnaderna kan du ansöka 

om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, 

upp till ½ prisbasbelopp, 23 650 kr för 

2020 (2021 är ½ prisbasbelopp 23 800 kr). 

Mottagningsgruppen, Ekonomiskt 

bistånd, telefon 060 – 19 10 60 

 

http://www.sundsvall.se/dodsboanmalan

