Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-12-11

§ 209
Avgift för dödsboanmälan
KS-2017/718
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa avgift för dödsboanmälan samt
att avgiften ska bestå av en timtaxa som utgör 0,8 procent av prisbasbeloppet och avrundas
uppåt till närmaste hundratal, vilket för år 2017 är 358 kronor, avrundat 400 kronor.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 199, 2017-11-27, beslut från socialnämnden, § 303, 2017-1005 och socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-09-19 har varit utsända.

Expedieras till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2017-12-20

Socialnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-10-05

§ 303
Avgift för dödsboanmälan
SN-2017/206
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att införa avgift för dödsboanmälan samt
att avgiften ska bestå av en timtaxa som utgör 0,8 procent av prisbasbeloppet och avrundas
uppåt till närmaste hundratal, vilket för år 2017 är 358 kronor, avrundat 400 kronor.
Yrkande
Anders Bergquist (S) yrkar bifall till utsänt förslag.
Ärende
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-09-18, § 76 och tjänsteskrivelse, 2017-09-19 har
varit utsända. Dödsbohandläggare Annegret Stackenström informerar muntligt.

Exp till:
Akten
Dödsbohandläggare
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Exp av: Anna Eriksson
Exp datum: 2017-11-13
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Handläggare
Annegret Stackenström
Dödsbohandläggare

Tjänsteskrivelse
2017-09-19

Diarienummer
SN-2017/206

Socialnämnden

Avgift för dödsboanmälan
SN-2017/206
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att införa avgift för dödsboanmälan samt
att avgiften ska bestå av en timtaxa som utgör 0,8 procent av prisbasbeloppet och avrundas
uppåt till närmaste hundratal, vilket för år 2017 är 358 kronor, avrundat 400 kronor.
Sammanfattning
En avgift för dödsboanmälan har kommunen rättslig grund för att i förekommande fall
utkräva. Enligt förfrågan till Sveriges kommuner och landsting, SKL varierar taxan över
landet, alltifrån noll kr timtaxa till viss procent av prisbasbeloppet. Flera kommuner använder
sig av 0,8 % av prisbasbeloppet.
SKL rekommenderar dock att alla kommuner ska besluta om taxa, lämpligen 0,8 % av
prisbasbeloppet.
Bakgrund
Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken (1958:637), framhålls att ett dödsbo ska tas om hand av
samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet.
I samma paragraf andra stycket betonas att om inte någon annan person som stod nära den
avlidne kan ta hand om dödsboet, så ska socialnämnden göra det, som i annat fall åligger
dödsbodelägare. För kostnaden med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av
boet.
I 5 kap 2 § Begravningslagen (1990:1144) skall om den avlidne inte efterlämnar någon som
ordnar med gravsättningen, så skall den ordnas av den kommun där den avlidne senast var
folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommen där
dödsfallet inträffade.
För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet.

Sida 2 av 3

En dödsboutredning omfattar flera moment, ett konstaterande om dödsfall, vår kommun
ansvarig eller annan, efterforskning av dödsbodelägare, tillgångs/skuldsituation,
bouppteckning/dödsboanmälan, sedermera avveckling av dödsboet
I förekommande fall när det finns utrymme för att utredningskostnader, för åtgärder i
samband med dödsfallet som kommunen har att utföra, ska det finnas ett beslut för att i
förekommande fall kunna belasta dödsboet med dessa kostnader.
Ekonomisk konsekvensanalys
Kommunen ges möjlighet till intäkt för att om möjligt täcka sin utredningsskyldighet.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgström
Socialchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Dödsbohandläggare
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja x

Nej

Förklara oavsett svar.
Barn kan påverkas om de är dödsbodelägare till någon som blir föremål för
dödsboanmälan.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barns bästa regleras genom lagbestämmelser.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Kan alltid förekomma mellan dödsbodelägare efter dödsfall.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej x

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

