Kontaktinformation
Har du frågor? Vänd dig till din begravningsbyrå
eller till socialförvaltningen.
Socialförvaltningen
Telefon växel: 0250-264 00
Telefontid: måndag-fredag 8:00-12:00, 13:00-16:00
E-post: socialforvaltningen@mora.se

Information om behandling av personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter
inom nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter.
För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.morakommun.se
Uppdaterad 1 april 2019

Dödsboanmälan och
ekonomiskt bistånd
till begravning

Dödsboanmälan
När en person avlider och det saknas pengar som täcker de kostnader
som uppkommer i samband med en begravning kan man göra en
dödsboanmälan. En dödsboanmälan är kostnadsfri och ansökan gör du
till socialförvaltningen. Handläggare utreder om dödsboanmälan är
aktuell och skickar den till Skatteverket där den sedan registreras. Om
det inte är aktuellt med en dödsboanmälan måste bouppteckning göras.
Om den avlidne äger fastighet eller mark kan en dödsboanmälan inte
göras.
Saker du ska ta reda på om den avlidne:
• Finns det kontanter?
• Finns det pengar på bankkonton?
• Kommer ytterligare pension att betalas in?
• Finns det kapitalvaror? Till exempel bil.
• Värdet av ägodelar? Till exempel möbler, husgeråd.
• Finns det försäkringar? Vem är förmånstagare?

Ekonomiskt bistånd till begravningen
I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan du ansöka
om ekonomiskt bistånd till begravningen. Bistånd kan utgå med upp till
ett halvt prisbasbelopp minus de tillgångar som finns i dödsboet som till
exempel bankmedel, möbler, inventarier, bilar och andra tillgångar av
värde.
Ett halvt prisbasbelopp är 23 250 kronor år 2019.
Tänk på: Om kostnaden för begravningen överstiger ett halvt
prisbasbelopp blir beställaren betalningsskyldig för överstigande del.
De kostnader som ersätts av bistånd till begravningen är följande:
• kista/urna
• begravningsbyråns kostnader
• gravrätt
• dödsannons i en tidning
• tackannons
• kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
• begravningskaffe

Tänk på att:

• sten och inskription.

• Inga räkningar ska betalas innan en dödsboanmälan eller
bouppteckning är gjord.

Kostnader som inte ersätts är:

• Kontakta alla fordringsägare (räkningar etc.) och begär uppskov med
betalningen på grund av dödsfall.

• anhörigas handbuketter

• Stoppa alla eventuella autogiron och automatiska överföringar.
Du får en kopia på dödsboanmälan av oss som du ska kopiera och
skicka till alla fordringsägare för att skulderna ska avskrivas.

• middagar
• solist
• begravning utanför Sverige.
Kontakta gärna socialförvaltningen innan du beställer en begravning.
Kom ihåg att alla tillgångar i dödsboet som finns på dödsdagen och
eventuellt tillgångar som inkommer efter dödsdagen i första hand ska gå
till begravningen.

