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Om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet måste en 
bouppteckning förrättas. 
 
Önskar du göra en dödsboanmälan kontakta 
socialförvaltningen receptionen  Tel: 0225/55165. 
09.00 -12.00  13.00-15.30 
 
 
 
Bidrag till begravningskostnader 
Om tillgångarna inte räcker till begravning och gravsten så har 
dödsboet möjlighet att ansöka om bidrag. 
 
Ansökan bör göras snarast. 
 
Ansökan 
Vid behov av ansökan ta kontakt med socialförvaltningens 
vuxengrupp. 
 
Du får då information om de regler och riktlinjer som finns vid 
ansökan om bidrag till begravningskostnad.  

Tidsbokning för ansökan om bidrag görs till socialförvaltningens 
vuxengrupp. 
 
Tel: 0225/551 65 
Träffas säkrast tid 09.00-09.30 
 

Att ge en anhörig en värdig begravning är en 
självklarhet för alla familjer.   

 
Vad ska man tänka på? 
För att kunna få bidrag till begravningskostnader är det viktigt 
att Ni väntar med att betala alla räkningar, innan dödsboets 
ekonomi är klarlagd vid en bouppteckning eller en 
dödsboanmälan. 
 
Alla kontanter och konton ska frysas i och med ett dödsfall. 
Man kan meddela eventuella fordringsägare att ett dödsfall 
inträffat och att betalningen kan bli fördröjd. 
Om bankkonton finns ska man meddela dödsfallet till 
banken, så att eventuella autogirouppdrag stoppas. 
 
Bouppteckning 
Om man ser att tillgångarna räcker till begravningen och att 
det finns mer än 5 000 kronor kvar, så ska en bouppteckning 
göras innan övriga räkningar betalas. 
 
Dödsboet kan göra en bouppteckning privat eller med hjälp 
av ombud. Detta gäller oavsett dödsboets storlek. En 
bouppteckning kan vara komplicerad och därför kan det i 
vissa fall vara lämpligt att ta kontakt med en sakkunnig, t e x 
en begravningsbyrå, bank eller jurist. 
 
Dödsboanmälan kan ibland ersätta bouppteckning 
En dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar bara 
täcker begravningskostnader och andra utlägg i samband med 
dödsfallet. Dödsboanmälan upprättas av socialförvaltningen i 
Säters kommun.  
 
 


