
ANSÖKAN  
OM  

DÖDSBOANMÄLAN 
Sid 1 (2) Socialförvaltningen 

Individ och familjeomsorgen 

 

Ange värde i kronor. Saknas tillgångar, skriv 0 kr i respektive ruta 

 

  

Den avlidne 

 
Efterlevande make, 
maka, registrerad 

partner eller sambo 

Bankmedel, aktier, fonder, obligationer i Sverige och utomlands 
 

   

Kontanter 
 

   

Inkomster efter dödsdagen. Ex. pension, sjukersättning, lön 
 

   

Överskjutande skatt enligt 20…… års taxering    

Försäkringar   

Bil, båt, motorcykel, husvagn, husbil etc.   

Bostadsrätt   

Lösöre, bohag eller andra tillgångar   

 
Summa tillgångar 

  

Begravningskostnad  

Hyra sista månaden  

Ev. städning av bostad 

 

 

 
Summa kostnader 

 

V 

Ä 

N 

D 

Dödsboets kostnader 

Dödsboets och efterlevandes tillgångar på dödsdagen 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax  Plusgiro 

Box 25 Esbjörnsvägen 13 0223-290 00 0223-201 89  6196871-5 
738 21 Norberg  

Förnamn och efternamn 
 
 

Personnummer 

Bostadsadress 
 
 

Familjeförhållande 
 

□ Ensamstående           □ Gift               □ Sambo 

Dödsdag 

Uppgifter om den avlidne 



ANSÖKAN  
OM  

DÖDSBOANMÄLAN 

Sida 2 (2) 

NORBERGS KOMMUN 
Socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax  Plusgiro 

Box 25 Esbjörnsvägen 13 0223-290 00 0223-201 89  6196871-5 
738 21 Norberg  

Namn 
 
 

Mejladress 
 

Adress Telefonnummer 

Dessa handlingar skall bifogas 
 

● Dödsfallsintyg (beställs via Skatteverket) 

● Förteckning över samtliga dödsbodelägares namn, adress och personnummer 

● Undertecknad fullmakt att företräda dödsbo 

● Testamente och/eller äktenskapsförord om detta har upprättats 

● Kapital och räntebesked på dödsdagen från samtliga bankkonton. Gäller även maka, 

make, sambo el registrerad partner 

● Senaste inkomstdeklarationen. Gäller även maka, make, sambo el registrerad partner 

● Uppgifter om utbetalningar och återbetalningar som kommit in efter dödsdagen 

● Inventeringsprotokoll från bankfack om sådant finnes 

● Underlag gällandes försäkring som ev. fallit ut i samband med dödsfallet 

● Underlag gällandes ev. tillgångar så som bankmedel, aktier och obligationer 

● Intyg från bostadsrättsförening gällandes värdet på bostaden samt belåning 

● Värderingsintyg för ev. bil, båt, motorcykel, husvagn etc. 

● Fakturor och kvitton på begravningskostnad och förtäring  

Ombudets namn och kontaktuppgifter 

Jag försäkrar att lämnade uppgifter i ansökan och bilagor är korrekta och sanningsenliga 
 
 
_________________________  _________________________________________ 
Ort & datum     Namnteckning 
 

Ansökan skickas till 
Norbergs kommun, socialförvaltningen, Box 25, 748 21 Norberg 


