Om du vill ha mer information, kontakta:
Socialtjänsten, Sektionen för försörjningsstöd, handläggare vid
Sektionen för försörjningsstöd.
Telefon: 0522-69 60 00
Telefontid måndag – fredag, klockan 8.30 – 9.30

Vad tycker du?
Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av
dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra
verksamheten.
Ansvarig för synpunkter på Sektionen för försörjningsstöd är
sektionschefen, som nås på via kommunens växel,
telefon 0522 – 69 60 00.
Du kan även använda dig av vår blankett ”Säg vad du tycker” som finns
tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida
www.uddevalla.se
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När någon avlider
Information om dödsboanmälan
och ekonomiskt bistånd

När kan en dödsboanmälan ersätta en
bouppteckning?

Tänk på nedanstående om dödsboanmälan kan
vara aktuell:

Enligt lag, Ärvdabalken 20 kap 1 §, ska en bouppteckning upprättas
efter en avliden person, i syfte att klarlägga tillgångar och skulder.
Skatteverket tillhandahåller blankett för bouppteckning. Blanketten finns
att hämta på www.skatteverket.se.

Boet ska alltid lämnas helt orört till dess att Socialtjänsten tagit del
av vad det innehåller. Hembesök görs alltid och tid för detta bokas
genom att du kontaktar en handläggare.

Oavsett om det finns tillgångar i dödsboet kan den anhörige själv göra
bouppteckningen. Denna ska därefter sändas till Skatteverket. Detta ska
göras inom tre månader.
Om tillgångarna i dödsboet inte omfattar fast egendom eller tomträtt och
inte överstiger begravningskostnaden och övriga kostnader i samband
med dödsfallet, kan dödsboanmälan göras i stället för bouppteckning.
Kommunen tillhandahåller denna tjänst genom Socialtjänsten.
Den första kontakten bör ske per telefon. Du når handläggarna vid
Sektionen för försörjningsstöd som arbetar med dödsboanmälan genom
att ringa kommunens växel på telefon 0522- 69 60 00. Handläggarna har
telefontid måndag – fredag, klockan 8.30 – 9.30
Socialtjänsten har ingen skyldighet att göra en dödsboanmälan. Finns
det oklarheter hänvisas dödsbodelägarna istället att själva inlämna en
bouppteckning till Skatteverket. Om du som dödsbodelägare behöver
hjälp att göra en bouppteckning kan ett juridiskt ombud på
begravningsbyrån eller banken hjälpa till.

Det du själv bör göra är att:
- stoppa de betalningar som dras via autogiro och ev. fullmakter
- avvakta med inbetalning av räkningar
- ta reda på om försäkringar finns
- säga upp lägenheten, el, telefon, tidning m.m.
- göra adressändring till den som ska förvalta dödsboet. Detta
görs på den blankett som skickas ut av Skatteverket till dödsboet

Ekonomiskt bistånd
Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden samt
kostnaden för gravsten, kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos
Socialtjänsten.
Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad och kostnad för gravsten kan
beviljas med högst det belopp som Socialnämnden fastställt. För
begravningskostnad kan högst 35 % av basbeloppet beviljas och för
gravsten högst 20 % av basbeloppet. Eventuellt ekonomiskt bistånd
minskas med de tillgångar som finns i dödsboet. Bohaget och realiserbara
tillgångar såsom t.ex. bil, båt eller husvagn, ingår som tillgångar i
dödsboet.
Det ekonomiska biståndet beviljas mot återkrav i eventuellt överskjutande
skatt.
Ekonomiskt bistånd utgår inte för transport till eller begravning i annat
land.

