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Information avseende 
ställföreträdares dödsboförvaltning 

 

 

Omyndiga barn – föräldrar/förmyndare 
Om ett omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda 

barnets rätt i boet. Ett omyndigt barn kan även bli dödsbodelägare om förmyndare själv är 

dödsbodelägare men avstår hela sin arvslott eller viss kvotdel av densamma till barnet. 

Omfattar arvsavståendet däremot ett visst bestämt belopp eller bestämt lösöre eller dylikt 

är barnet inte att anse som dödsbodelägare.  

 

Om förmyndarna har del i samma dödsbo behöver barnet, om barnet är dödsbodelägare, 

företrädas av en god man. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndar-

nämnden. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas 

tillsammans med ansökan. 

 

Huvudmän – god man/förvaltare 
Om en huvudman har del i ett dödsbo ska ställföreträdaren vårda huvudmannens rätt i boet. 

Om ställföreträdaren har del i samma dödsbo behöver huvudmannen i stället företrädas av 

en särskild god man. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndarnämnden. 

Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas tillsammans 

med ansökan. 

 

Åtgärder för ställföreträdaren 
God man ska närvara vid bouppteckningsförrättningen och medverka vid boutredningen 

för den enskildes räkning. En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och 

arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Som ställföreträdare ska du se 

till att bouppteckning sker senast 3 månader efter dödsfallet och att den inlämnas till 

skattemyndigheten för registrering.  

 

Skifte med anledning av dödsfall ska ske så snart som möjligt. Om det i dödsboet finns en 

fastighet eller bostadsrätt som ska säljas under boutredningen, krävs överförmyndar-

nämndens tillstånd till detta. Ansökan om sådant tillstånd görs av ställföreträdaren. 

 

En ställföreträdare kan inte godkänna ett testamente, endast bekräfta att testametet är 

mottaget. Ställföreträdaren får för den enskildes räkning heller inte avstå från arv eller 

testamente. I samband med bouppteckning kan testamente förevisas. Ställföreträdare ska 

då ta del av detta för den enskildes räkning och vid behov göra förbehåll för dennes laglott. 

Det åligger ställföreträdaren att se till att tillgångarna i dödsboet tas upp till marknadsvärde 

och att arvslotten för den enskilde är korrekt uträknad. 
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Handlingar till överförmyndarnämnden 
Så snart bodelning/arvsskifte upprättats och samtliga dödsbodelägare och ställföreträdaren 

skrivit under handlingarna ska ställföreträdaren inhämta överförmyndarnämndens sam-

tycke till fördelningen. 

 

Följande handlingar ska sändas till överförmyndarnämnden: 

• ansökan om samtycke till fördelning av egendom, undertecknad av ställföreträdaren 

• bodelning och arvskifte i original och en bestyrkt kopia 

• kopia av den inregistrerade bouppteckningen inklusive eventuellt testamente 

(såvida inte överförmyndarnämnden redan fått dessa handlingar) 

• kopia på redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med döds-

dagen till och med skiftesdagen. 

 

Oberserva att det är ställföreträdaren som ska inhämta överförmyndarnämndens samtycke 

genom att göra en ansökan. Samtycke kan inte sökas av bank, begravningsbyrå eller 

liknande. 

 

Redovisning av skiftet 
I samband med att överförmyndarnämnden lämnat sitt samtycke till arvsfördelningen 

begärs att ställföreträdaren inkommer med ett bankbevis som styrker att den enskilde fått 

sitt arv insatt på sitt bankkonto. 

 

Skifteshinder 
Om dödsboet inte avslutats inom sex månader efter bouppteckningen måste ställföre-

trädaren lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndarnämnden om anledningen till 

detta. Sådan redogörelse ska därefter och fram till att skifte skett eller avtal om samman-

levnad i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad. 

 

Uppdraget avslutas 
Uppdraget som god man avslutas när den enskilde har fått sitt rättmätiga arv och det har 

verifierats till överförmyndarnämnden. Ställföreträdaren anmäler till överförmyndar-

nämnden att uppdraget är slutfört. Redogörelse över uppdraget lämnas in tillsammans med 

uppgifter på hur många timmar ställföreträdaren har lagt ner på uppdraget. Som vid alla 

godmanskap har ställföreträdaren rätt till ett skäligt arvode. 
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