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Enligt 18 kap 2 § ÄB (ärvdabalken) och 5 kap 2 § begravningslagen har socialnämnden rätt 
att ta ut en ersättning av boet för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
begravningslagen. En kommun får enligt 8 kap 3c § KL (kommunallagen) inte ta ut högre 
avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. 
Ersättningen skall därför motsvara kommunens självkostnad. Nyköpings kommun har hittills 
inte tagit ut någon avgift fördödsboförvaltningen för att täcka kommunens självkostnad.

Bakgrund
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att avveckla den avlidnes 
hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan 
dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialtjänsten att göra 
dödsboanmälan och i vissa fall att förvalta och avveckla dödsbon. Ibland åligger det även 
socialtjänsten att ordna så att en begravning kan komma till stånd och ifall att dödsboets 
tillgångar inte är tillräckliga för att täcka skälig kostnad för begravning kan under vissa 
förutsättningar ekonomiskt bistånd till begravningskostnader beviljas.
När någon avlidit ska enligt 18 kap §§ ÄB efterlevande make eller sambo, arvingar och 
universella testamentstagare, s.k. dödsbodelägarna, gemensamt förvalta den dödes 
egendom under boets utredning.
Om samlevande dödsbodelägare, efterlevande make som inte är delägare eller annan 
delägare, som kan ta hand om boet saknas, är socialtjänsten enligt 18 kap 2 § ÄB ansvarig 
för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägare spårats och underrättats.
Utgångspunkten är att socialtjänstens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarigt som 
möjligt.

Ekonomiska konsekvenser

Tillfällig dödsboförvaltning som åtgärd enligt begravningslagen som kommunen utför utgör 
myndighetsutövning. Av 4 kap mervärdesskattelagen framgår att omsättningen som led i 
myndighetsutövningen inte utgör sådan yrkesmässig verksamhet som innebär att 
mervärdesskatt ska erläggas till staten. Moms ska därmed inte tas ut i samband med 
aktuella avgiftsuttag enligt ärvdabalken och begravningslagen.

Konstruktion av taxan

En konstruktion av timtaxan efter prisbasbeloppet är väl lämpad, då taxan kommer att 
justeras årligen i samband med att riksdagen beslutar om gällande prisbasbelopp.

Exempel: timtaxa 0,8 % x 47 300 kronor (prisbasbelopp 2020) = 378 kronor

Revidering och ändring av taxan
Taxedokumentet beslutas av Kommunfullmäktige och ska genomgå en översyn en gång per 
mandatperiod.

Avgift
Timtaxa motsvarande 0,8 procent av gällande prisbasbelopp för dödsboförvaltning.
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