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Överförmyndare i samverkan
Falun Borlänge regionen
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

2013-03-25

Information vid dödsboförvaltning – om anhörig till huvudmannen
avlider
Bouppteckning
Om din huvudman har del i ett dödsbo, och det ingår i ditt uppdrag att bevaka rätt, ska du som
ställföreträdare (god man/förvaltare) ”vårda dennes rätt i boet”. Som ställföreträdare måste du se till att
bouppteckning sker senast tre månader efter dödsfallet och att den lämnas till skattemyndigheten för
registrering. Du ska bli kallad till bouppteckningen och bör närvara i de allra flesta fall.
Bouppteckningen ska därefter sändas till skatteverket för registrering. Du bör se till att det framgår i
bouppteckningen att en god man/förvaltare är förordnad för din huvudman.
Testamente
I samband med bouppteckning kan ett testamente läggas fram. Som ställföreträdare ska du bli delgiven
testamentet. Du kan däremot inte godkänna testamentet. Däremot kan du som ställföreträdare klandra
testamentet om anledning finns. Klander ska ske inom sex månader från delgivning. Om ett testamente
inte klandrats inom sex månader vinner det laga kraft.
Observera att testamentet kan innebära att du som ställföreträdare måste göra ett förbehåll för laglott.
Bevaka huvudmannens rätt
Som ställföreträdare ska du bevaka att din huvudman får ut sitt rättmätiga arv. Du ska bevaka att
tillgångarna i dödsboet är upptagna till korrekta värden och att arvslotten för din huvudman är korrekt
uträknad.
Observera att en ställföreträdare inte får avstå från arv eller testamente får huvudmannens räkning.
God man kan behövas
Om du som ställföreträdare är delägare i samma dödsbo som din huvudman, eller ett omyndigt barn
som du är förmyndare för, kan du inte företräda huvudmannen/den omyndige. Överförmyndaren måste
i sådana fall tillsätta en särskild god man som företräder huvudmannen/den omyndig i denna rättssak.
Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig god man kan lämnas.
Bodelning
Om din huvudmans sambo är den som avlidit ska du begära bodelning för din huvudmans räkning.
Bodelning ska begäras senast vid bouppteckningen.
Ställföreträdarens uppgifter om huvudmannen är ensam dödsbodelägare
I de fall huvudmannen/den omyndige är ensam dödsbodelägare blir det ställföreträdaren som får ta
hand om dödsboet. Det innebär att det är du som god man/förvaltare som får ombesörja att
boutredning och bouppteckning görs, att dödsboet förvaltas, beställa begravning – helt enkelt de
uppgifter som din huvudman inte klarar själv att göra.
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Fastighet eller bostadsrätt
Finns det en bostadsrätt eller fastighet i dödsboet som ska säljas krävs överförmyndarens samtycke
(se ”Information vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt”).
Arvskifte
Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvsskifteshandling upprättas. Har arvskifte inte
skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas
till överförmyndaren om varför det inte skett.
I de fall make/maka avlider och den överlevande parten är ensam arvtagare krävs inget arvskifte. Om
god man är förordnad endast för denna rättshandling ska redovisning till överförmyndaren ske genom
kontoutdrag eller annat som visar att medlen är överförda till konto i den överlevandes namn.
Ställföreträdaren ska ta emot förslag till arvskifte och efter godkännande överlämna detta till
överförmyndaren för slutligt godkännande. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha
godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndaren.
Överförmyndaren måste ha samtyckt till arvskiftet innan arvet fördelas/betalas ut.
Boutredningsman
Vid oenighet mellan dödsbodelägarna kan en ansökan göras till tingsrätten om boutredningsman.
Behöriga att ansöka om boutredningsman är bl a du som ställföreträdare, dödsbodelägare och
överförmyndaren. Om tvångsskifte sker ska överförmyndaren ha skiftet för kännedom, däremot krävs
inte överförmyndarens samtycke av skiftet.
Redovisning av arvskiftet
Så snart skiftet är verkställt genom att den enskilde erhållit arvet på sitt bankkonto, eller om det gäller
fastighet, lagfart beviljats, ska ställföreträdaren redovisa detta till överförmyndaren. Sedanliga regler
gäller för överförmyndarspärrat konto. Om arvet går till en omyndig och överstiger ett prisbasbelopp
ska insättning ske på överförmyndarspärrat konto.
Handlingar som ska skickas in till överförmyndaren
Följande handlingar ska skickas in till överförmyndaren
 Ansökan om samtycke till arvskiftet
 Bouppteckning (registrerad vid skattemyndigheten)
 Eventuellt testamente
 Arvskifte i original (efter samtligas underskrift) samt 1 bestyrkt kopia.
 Kopia på redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från dödsdagen till och med
skiftesdagen.

Kontakta oss om du har frågor kring detta.
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