
Begravning och registrering av dödsfall

Vid dödsfall är det närstående som kontaktar begravningsbyrå.

Registrering av dödsfallet sker automatiskt genom att läkare sänder döds-
bevis till Skatteverket, som också är vår folkbokföringsmyndighet. Övriga 
myndigheter inom stat, kommun och landsting får därefter uppgifter från 
Skatteverket.

Boendet på Österlånggatan 4

Enhetschefen avslutar kostnader för vårdavgift och matabonnemang från 
och med dödsdagen samt meddelar uppsägning av lägenhet. 

Du som närstående säger upp lägenheten genom att skriva under och 
skicka in hyreskontraktet. Adressen finns på hyreskontraktet. Hyra betalas 
30 dagar efter dödsdatum. Ni har tillgång till lägenheten dessa 30 dagar för 
att flytta möbler samt slutstäda.

Lägenheten hanteras som ett dödsbo. Det innebär att personalen endast 
går in en gång för att tömma papperskorgar, ta bort hjälpmedel samt hämta 
textilier som ska tvättas. Undantaget är när enhetschef ska besiktiga  
lägenheten och visa den för en eventuell kommande hyresgäst.

Vi ser gärna att ni skyndsamt tar med er personliga värdesaker från  
lägenheten.  

Privata medel hos samordnaren kvitteras ut och avslutas. 

Utflyttning och städning

Det är du som närstående som ansvarar för utflytt samt står för flyttstäd 
(se bifogad checklista). Personal från avdelningen eller samordnaren ska 
godkänna flyttstädet innan det anses klart.

Lägenheten ska lämnas i det skick som den togs i bruk. Slitage samt skador 
som eventuellt kan ha uppstått kommer den utflyttade hyresgästen att få 
ersätta. Besiktning av lägenheten (slitage och skador) sker av lokalförsörj-
ningskontoret Borås Stad.

Säga upp abonnemang, avtal samt tidningsprenumerationer 

Det är viktigt att göra en adressändring för dödsboet för att posten ska gå 
till rätt adress framöver. 

Om utflytt och städ sker tidigare än de 30 dagar som ni har till  
förfogande kan vi eventuellt erbjuda annan hyresgäst att flytta in. Då  
kommer ni automatiskt få tillbaka hyra för de dagar som lägenheten hyrs  
av en annan person.  

För gärna en dialog med enhetscheferna eller personalen om tidsplanen 
gällande flytt och flyttstäd.

Efterlevandesamtal

Sjuksköterskan erbjuder dig som närstående ett efterlevandesamtal efter 
cirka två månader där ni kan talas vid om tiden runt din närståendes död.

Minnesstund

På avdelningen anordnar personalen en liten minnesstund där vi  
informerar de övriga brukarna om dödsfallet. De iordningställer en  
minnestavla som står framme cirka två veckor efter dödsfallet.

Har du några frågor så kontakta 
enhetschefer eller samordnare



När en  
närstående  
gått bort
– att tänka på vid avslut

Minnet lever det kan ej jordas

Det kan ej gömmas bland stoft och grus

Nej, det skall leva i fågelsången

I blomsterdoft och i vindens sus


