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Dödsboanmälan 
 
Sammanfattning 
Dödsboanmälning är det bara kommun som får göra. I Herrljunga gjordes 2015 fem 
dödsboanmälningar vilket är ovanligt lite. Prognosen är att antalet kommer att öka i takt 
med att antalet äldre ökar och allt färre har sparkapital. 
 

 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna 
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Bakgrund    
Vem och när en dödsboanmälan för göras regleras i Ärvdabalken 20 kap. Det är bara 
kommunernas socialnämnder som får göra en dödsboanmälan (20 kap. 8 a § första stycket 
ÄB). Det är socialnämnden som ska pröva om det finns förutsättningar för att göra en 
dödsboanmälan. I Herrljunga är det två assistenter som gör detta. 
 
I samband med att en person avlider ska bouppteckning eller dödsboanmälan upprättas, 
senast tre månader efter dödsfallet. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning 
som görs då inte ekonomiska medel finns. Den upprättas av socialnämnden i den avlidnes 
folkbokföringskommun och översänds därefter till Skatteverket för registrering.  
Förutsättningar för dödsboanmälan är att den avlidnes tillgångar och eventuell andel i den 
efterlevande makes giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnad och andra 
utgifter med anledning av dödsfallet.  Fast egendom eller tomträtt ingår inte bland den 
avlidnes tillgångar. Dödsboets tillgångar ska i första hand finansiera begravningskostnaden. 
Om dödsboets tillgångar inte täcker skälig kostnad för begravning och gravsten/inskription 
i gravsten kan ekonomiskt bistånd beviljas av socialnämnden.  
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/340725.html 
 
Utfall 
Under 2015 har 5 dödsboanmälningar gjorts klara. Fyra ärenden har påbörjats där det visat 
sig att boupptäckning behövs. I ett fall har ett dödsbo förvaltats och har senare överlämnats 
till jurist 
Kunskapen om vad som ska göras när en närstående avlider saknas ofta. Informationen på 
hemsidan har uppdaterats för att kunna ge svar på de vanligaste frågorna. 
 
Prognos 
Antalet dödsboanmälningar ökar i hela landet. Det beror både på att antalet äldre ökar och 
att fler som avlider saknar sparkapital. I Herrljunga varierar antalet mellan åren, 2015 var 
det ovanligt få. Redan i slutet av januari 2016 finns ett pågående och två nya ansökningar.  
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