Avdelningen för juridik inbjuder dig till KomRätt-kursen

Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal
dödsbohandläggning
Syftet med denna endagskurs är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar
vid dödsfall. På kursen fördjupar vi oss i bestämmelserna kring tillfällig dödsboförvaltning, kommunernas ansvar enligt begravningslagen, bouppteckning, bodelning samt förutsättningarna för en dödsboanmälan. Under kursen diskuterar vi den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.
Kursmaterialet är omfattande och innehåller bl.a. relevant lagtext och flertalet lathundar och
checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter
kursen.

MEDVERKANDE
Förbundsjurist Emilia Danielsson vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt
Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Stockholm
5 oktober & 30 november 2017
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PRAKTISK INFORMATION
Datum och
Plats

Denna endagskurs genomförs i Stockholm vid två tillfällen under hösten 2017.
5 oktober & 30 november 2017.
Vid båda tillfällen är konferensanläggningen Saturnus konferens.
Adress: Hornsgatan 15, Stockholm.
Sista anmälningsdag är en månad före respektive kursstart.

Tid

Kursen börjar vid respektive datum kl.09:00, kaffe serveras från kl.08:30 och
kursen avslutas cirka kl.16:00.

Målgrupp

Kursen vänder sig till handläggare av dödsboanmälningar och deras arbetsledare i kommunerna som genomgått grundkursen.

Kostnad

3 400 kr. I avgiften ingår dokumentation samt lunch och kaffe. Lagstadgad
moms tillkommer. Faktura skickas efter genomförd kurs. Eventuell logi ordnas
och bekostas av deltagaren själv.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk eller via www.skl.se/kalender sök upp önskat kursdatum. Kvittens på mottagande av anmälan sänds då via e-post direkt vid slutförandet av anmälan.
OBS! Bekräftelse på deltagande sänds via e-post efter sista anmälningsdag.
Antalet deltagare är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på
annan person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda
deltagare.

Kontakt

Frågor som rör din anmälan vänligen kontakta Konstella, tfn: 08-452 72 86,
e-post: konferens@konstella.se.
Frågor om kursens innehåll kan ställas till Emilia Danielsson
tfn: 08-452 75 48, e-post: emilia.danielsson@skl.se.

PROGRAM med reservation för ändringar
08:30 – 09:00

Samling med kaffe

09:00 – 10:00

Kort repetition av kommunens uppgifter vid dödsfall
Kommunens ansvar för gravsättning enligt begravningslagen

10:00 – 12:00

Skuldsituationen
Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Provisorisk förvaltning





Hembesök
Överlämnande
Avveckling
Meddelande och överklagande av beslut

14:30 – 15:00

Eftermiddagskaffe

15:00 – 16:00

Internationella dödsbon
Återstående frågor

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

