
 

Boutredningsenheten 

       
      Dödsboutredning och dödsboanmälan 
                Vad är det? När måste det göras? 
 

Dödsboutredning 
När någon har avlidit ska ni som ingår i 
dödsboet göra en bouppteckning. Det 
innebär att ni går igenom och gör en skriftlig 
sammanställning av den avlidnes och 
maka/makes tillgångar och skulder. 
 
Ni ska normalt göra bouppteckningen inom 
tre månader efter dödsfallet. Den ska ni skicka 
till Skatteverket inom en månad efter att ni 
gjort den. 
 
Bouppteckningsblankett och informationsblad 
kan beställas hos Skatteverket, telefon 0771 
567 567, eller hämta den från Skatteverkets 
webbplats. 
 
Dödsboanmälan 
En dödsboanmälan är en handling som i vissa 
fall ersätter en bouppteckning. Du kan ansöka 
om dödsboanmälan om den avlidnes 
tillgångar endast täcker begravningskostnader 
och andra utgifter i samband med dödsfallet. 
 
Den avlidne får inte heller ha någon fast 
egendom eller tomträtt i Sverige eller 
utomlands. Om den avlidne har det ska det 
istället göras en bouppteckning. 
 
För att kommunen ska kunna utreda om det 
är möjligt att göra dödsboanmälan behöver 
du kontakta boutredningsenheten inom två 
månader från dödsfallet. 
 
Ta en första kontakt per telefon. 
Ring nummer 031-367 90 79 
 
Mer information och kontaktuppgifter 
Boutredningsenheten i Göteborg hittar du 
på www.goteborg.se/boutredningsenheten  

          Boet ska lämnas orört till dess att samtliga 
          dödsbodelägare tagit del av vad det  
          innehåller. 
 
          Det du bör göra är att: 

1. Informera samtliga dödsbodelägare  
om dödsfallet. 
2. Avvakta med inbetalning av räkningar, 
då begravningen går före alla andra 
räkningar i dödsboet. 
3. Stoppa betalningar som ligger på 
autogiro. 
4. Ta reda på om det finns 
livförsäkringar eller begravnings- 
försäkringar. 

5. Göra adressändring hos Skatteverket  
till den som ska förvalta dödsboet. 
6. Säga upp lägenheten, el, telefon och 
tidning med mera. 

 
Söka ekonomiskt bistånd  
för begravningen 
För att ansöka om bistånd för begravningen 
vänder du dig till socialkontoret i den  
stadsdel där den avlidne bodde. 
 
Socialtjänsten upplyser om den rådande  
normen för kostnaden för begravning och 
informerar om utredningsprocessen. 
 
Du måste inte göra dödsboanmälan för  
att söka ekonomiskt bistånd för 
begravningen. Det går lika bra att söka 
biståndet med en bouppteckning. 
 

Boutredningsenheten 
Stora Badhusgatan 14 
411 21 Göteborg 

 
boutredningsenheten@socialresurs.goteborg.se 
www.goteborg.se/boutredningsenheten 

 
Telefon 031-367 90 79 
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