Information kring 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.
Du har tagit kontakt med oss därför att dödsboet önskar att kommunen gör en dödsboanmälan.
**Om räkningar betalas via autogiro, säg upp autogiroavtalen omedelbart.
Kontakta fordringsägare och be om anstånd för betalning av fakturor och skulder i avvaktan på
bouppteckning eller dödsboanmälan.

Socialtjänsten behöver tillgång till nedanstående handlingar för sin utredning.
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Dödsfallsintyg med släktutredning (beställs från skattemyndigheten, tel: 0771-567 567)
Kopia av senaste självdeklarationen, samt eventuella bilagor.
Uppgift om kontanter på dödsdagen, även kontanter i ev bankfack.
Utdrag från samtliga banker med en kontosammanställning om tillgångar på dödsdagen,
även uppgift om transaktionshändelser på samtliga konton minst en månad innan
dödsdagen och till innan inlämnandet av ansökan om dödsboanmälan.
Uppgift om eventuella försäkringar, bilaga.
Om bostaden är en bostadsrätt, marknadsvärdet.
Hyreskostnad, sista hyran.
Offert eller räkning på begravningskostnader/gravsten.
Fullmakt att företräda dödsboet.
Eventuellt testamente.
Eventuellt äktenskapsförord.
Eventuella fordringar p g a fastighetsöverlåtelse.
Bouppteckning efter nyligen avliden make.
Hade den döde andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
Värdering av lösöre, (möbler, tavlor, smycken etc).
Finns fordon som tillhör dödsboet?

Eventuellt kommer det bli aktuellt med ett hembesök i samband med utredningen.

Umeå kommun Socialtjänsten
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Tel. 090-16 36 44
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Tänk på att:
- Om räkningar betalas via autogiro, säg upp autogiroavtalen omedelbart.
- Kontakta fordringsägare och be om anstånd för betalning av fakturor och skulder i avvaktan på
bouppteckning eller dödsboanmälan.
- Om det finns flera dödsbodelägare/arvingar och dödsboet kommer att skötas av en delägare ska
man se till att fullmakt undertecknas.
Försäkringar – förteckning
Tips på bolag man kan ringa för att få information om eventuella försäkringar som kan utfalla med
anledning av dödsfall.
 Privatanställda tjänstemän

ALECTA

Tel: 020-78 22 80

 Statligt anställda tjänstemän

SPP

Tel: 077-533 533
Tel: 0771-782 225

 Privatanställda arbetare

AFA

Tel: 08-69 64 000 (begär TGL)

 Statligt anställda arbetare

SPV

Tel: 060-18 74 00 (begär gruppliv)

 Kommunanställd personal

Kommunens växel

 Landstingsanställd personal

Landstingets växel







(uppgift finns hos Skatteverket)
Tel. 08-6650400 (begär ”TGL”)
Tel. 08-700 40 70
Tel: 0771- 950950
Tel: 08-787 40 10

PPM med återbetalningsskydd
KPA
Förenade Liv
FOLKSAM
AMF /FORA

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 (motorfordonsförsäkringar, hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, reseförsäkring).
Dessa försäkringar kan täcka kostnaden för begravning, transporter, m.m.
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