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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 
517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se 

 
Uppgifter som ska lämnas vid dödsboanmälan 

  
Dödsboanmälan kan göras då tillgångarna inte räcker till annat än  
begravningskostnad och andra utgifter med anledning av dödsfallet. 

 
Följande uppgifter/intyg ska lämnas till dödsbohandläggare  

hos socialtjänsten.  
 
 

 Dödsfallsintyg och släktutredning 
Registerutdrag med namn, personnummer, hemvist, bostadsadress och dödsdag. (Inhämtas hos 
skatteverket, finns tillgänglig ungefär en vecka efter dödsfall har rapporterats.) 

 

 Dödsbodelägare och efterarvingar 
Namn, personnummer och adress samt släktskap med den avlidne. (Dödsfallsintyget) 

 

 Bankkonton och tillgångar 
Kontoutdrag och transaktioner från samtliga konton per dödsdag och fram till och med dagens 
datum, rörande engagemang och alla konton samt uppgift om kontanta medel och andra tillgångar 
som fanns på dödsdagen. (Om det ingår fast egendom eller tomträtt i dödsboet ska bouppteckning 
förrättas.) 

 

 Efterlevande make/makas tillgångar 
Om den avlidne var gift ska även den efterlevande maken/makans tillgångar uppges, sambos ärver 
inte varandra. Finns testamente, eller tidigare bouppteckning av make/maka, skall även detta 
bifogas. Kontoutdrag ifrån efterlevande skall bifogas. 

 

 Försäkringar/begravningshjälp 
Utfallande försäkringar med anledning av dödsfallet, t ex. TGL. Bouppteckningsintyg bifogas. 

 

 Begravningskostnad 
Faktura eller Offert med specificerade uppgifter om begravningskostnad samt andra uppgifter med 
anledning av dödsfallet. 

 

 Skattebesked 
Slutlig skattsedel, deklarationskopia eller preliminär skatteuträkning med kontoutdrag från 
Skatteverket.  

 
 
Dödsbohandläggare ska ges tillgång till ett hembesök för att kunna pröva rätten till dödsboanmälan. Kan 
ej hembesök göras eller är hemmet redan röjt ska bouppteckning förrättas.  
 
Bifogad blankett ska fyllas i och tas med vid besök hos dödsbohandläggare, tillsammans med ovanstående 
efterfrågat underlag. 
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Underlag för dödsboanmälan 
Namn Personnummer 

Adress Dödsdag 

 

Dödsboets tillgångar samt andel i efterlevande makes giftorättsgods 
 Maka/make Den avlidne 

Bankmedel    

   

   

Värdepapper, aktier, 
obligationer, fonder 

   

   

   

Kontanter   

Ej utbetald pension/lön   

Överskjutande skatt enligt                    års taxering   

Försäkringar utan förmånstagare eller där dödsboet är förmånstagare   

Summa likvida tillgångar   

Lösöre/Bohag   

Bil, båt, husvagn etc.   

Bostadsrätt (minus pantlån)   

Andra tillgångar ex. fordringar, andelar i annat dödsbo   

Efterlevande makes skulder (bilaga)   

Summa efterlevande makes tillgångar – skulder   

Andel i efterlevande makes giftorättsgods  

  

Försäkringar med förmånstagare   

Summa tillgångar  
 

Begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfall 
Begravningskostnad Begravningsbyrå:  

Bårtransport  

Kistdekoration, blommor  

Gravsten  

Annons, tackkort  

Förtäring  

Sorgkläder (enbart make och barn som för sin försörjning varit beroende av den avlidne)  

Hyra under uppsägningstid (enbart ensamstående)  

Röjning och städning (enbart ensamstående)  

  

  

Summa begravningskostnader och andra avgifter  

Överskott/Underskott  

 

Dödsboets övriga skulder   

 

Uppgiftslämnares underskrift 
Att inga av mig kända tillgångar eller dödsbodelägare (enligt dödsfallsintyg) har utelämnats samt att dödsboet 
inte äger fast egendom intygas härmed. 
 
 

  

…………………………………………………...... ……………………………………………………... 

Ort och Datum Underskrift 
 

 


