
 

         
       

   
    
     

  

  
     
    

   
    

  
 

 

 
 

 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter till dödsboanmälan 
Uppgifter om den avlidne 
Fullständigt namn Personnummer eller samordningsnummer 

Folkbokföringsadress Dödsdag 

Typ av bostad 
Ägt hus Hyrt hus/lägenhet 
Bostadsrätt Annat: 

Finns testamente? Bifoga underlag 
Nej Ja 

Skulder uppkomna i samband med dödsfallet. Bifoga 
underlag 
Hyreskostnad 

Tömning och städning av 
bostad 
Begravningskostnad 

Minnesstund/Förtäring 

Gravsten 

Tillgångar. Bifoga underlag. Ange belopp/värde 
Innestående 
lön/semesterersättning 
Pension 

Dödsfallsförsäkring 

Försäkring med förmånstagare 

Bankmedel Bank/banker: 

Kontanter på dödsdagen 

Företag 

Bil/Båt/MC 

Överskjutande skatt 

Övriga tillgångar 

Lösöre (ägodelar av värde) 

Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomiskt bistånd 

Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-823 44 
E-post: arbetsmarknadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

www.hassleholm.se
mailto:arbetsmarknadsnamnden@hassleholm.se
www.hassleholm.se
mailto:arbetsmarknadsnamnden@hassleholm.se


  
 

 

 
  

 
         

         
 

 

 
  

 

      

       

 
 
 

  
 

 

       

 
      

   

 
       

  

 
       

      
   

 
       

   

       

 
 
 
 

 
          

 

      

 

      

  

      

 

      

 
 

  
    

  

   
 

2(2) 

Återbetalning av 
prenumerationer och 
abonnemang 
Del i oskiftat bo 

Nedanstående handlingar och uppgifter måste lämnas in till 
oss för att vi ska kunna handlägga dödsboanmälan. 

Dödsfallsintyg med släktutredning (beställs från Skatteverket) 

Kopia av senaste deklarationen (beställs från Skatteverket) samt 
uppgift om skatt kommer att återbetalas 

Kapital och räntebesked samt kontoutdrag per dödsdag från 
samtliga banker 
Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från 
bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde samt eventuell 
belåning av den 

Hade den avlidne andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning 
som visar detta 
Protokoll från bankfack om det finns 

Underskrift 
Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga. 
Ort Datum 

Underskrift Telefonnummer 

Namnförtydligande 

Arbetsmarknadsförvaltningen behandlar era personuppgifter i syfte att bedriva 
verksamhet som ger er stöd och hjälp. Vi behandlar era uppgifter och skyddar din 
integritet i enlighet med Dataskyddsförordningen. Ni kan läsa mer här: 
https://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-
rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter.html. Har ni ytterligare frågor ring vår 
växel 0451-26 70 00. 
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E-post: arbetsmarknadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
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