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Upphandling av Boutredning inför dödsboanmälan  
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, föreslås besluta 
 
att uppdra till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, UAK, att genomföra en 
upphandling av Boutredning inför dödsboanmälan,  
 
att delegera till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, UAK, att fastställa 
förfrågningsunderlag samt besluta om antagande av leverantör. 
 
 
Föredragning 
Dödsboanmälan görs av Socialtjänst - försörjningsstöd och kan enligt ärvdabalkens 
bestämmelser i vissa fall upprättas i stället för bouppteckning. Det gäller om den avlidnes 
(dödsboets) tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och övriga utgifter i samband 
med dödsfallet - under förutsättning att fast egendom eller tomträtt inte ingår i dödsboets 
tillgångar. 
 
Kommunen har enligt ärvdabalkens bestämmelser också ansvar att vårda dödsboet om det inte 
finns anhöriga eller annan som gör det. Enligt begravningslagen har kommunen skyldighet att 
ordna gravsättning i de fall inga efterlevande finns som gör det. 
 
Socialtjänst - försörjningsstöd har skyldighet att i de fall ett dödsbo saknar tillgångar, eller 
tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av 
dödsfallet, göra en dödsboanmälan till skattemyndigheten (20 kap. 8 a §, Ärvdabalken). En 
dödsboanmälan ska vara skriftlig och innehålla intyg som visar att tillgångar saknas. I Uppsala 
kommun har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden detta ansvar inom ramen för sitt ansvar för 
ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). 
 
Inför att lämna en dödsboanmälan görs en boutredning som visar dödsboets tillgångar och 
skulder.  
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Omfattning 
Ramavtal omfattande genomförande av boutredningar/ekonomisk sammanställning som 
ska vara underlag för kommunens dödsboanmälan för successivt uttag under avtalstiden. 
 
Omfattningen på uppdraget uppskattas till 150 stycken/år med en kostnad på cirka 65.000 
kronor per år. 
 
Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som: 
Direktupphandling 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
Jan Holmlund 
Direktör 
 
 


