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Att bevaka rätt i dödsbo
Uppdraget
Om en huvudman eller omyndig (härefter den enskilde) har del i ett dödsbo är du
som god man, förvaltare eller förmyndare (härefter ställföreträdare) enligt 15 kap. 1 §
föräldrabalken skyldig att vårda hans/hennes rätt i boet. Om en ställföreträdare har
del i samma dödsbo måste en tillfällig god man förordnas för att företräda den
enskilde. Sådan tillfällig god man förordnas av överförmyndarnämnden. Uppdraget
kan också gälla att bevaka bortavarandes rätt i dödsbo.
Du som ställföreträdare ska bevaka att bouppteckning förrättas senast tre månader
efter dödsfallet. Det ingår också i din uppgift att bevaka att
bouppteckningshandlingen lämnas till Skatteverket senast en månad efter den blivit
upprättad. Det är av vikt att dödsboet skiftas så snart som möjligt och senast sex
månader från det att bouppteckningen upprättats. Har dödsboet inte skiftats inom
sex månader och inget avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts, ska
ställföreträdaren inom denna tid lämna en redogörelse till överförmyndarnämnden
om anledningen till att dödsboet inte har skiftats. En sådan redogörelse ska sedan
lämnas var sjätte månad fram till dess att boet skiftas eller ett avtal om
sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts.
När bouppteckningen har registrerats ska en arvskifteshandling upprättas och
undertecknas av samtliga dödsbodelägare samt av ställföreträdaren för den enskildes
räkning. Arvskifteshandlingen ska sedan lämnas in till överförmyndarnämnden för
inhämtande av samtycke till egendomens fördelning. Överförmyndarnämndens
samtycke krävs också för vissa åtgärder som genomförs inom ramen för dödsboets
förvaltning, exempelvis försäljning av en fastighet eller bostadsrätt som tillhör
dödsboet. För mer information om detta, se informationsbrev om försäljning av
fastighet på www.kumla.se/godman.
När överförmyndarnämnden har samtyckt till egendomens fördelning ska
ställföreträdaren bevaka att arvet sätts in på ett överförmyndarspärrat konto
tillhörande den enskilde. Det ska då redovisas till överförmyndarnämnden att den
enskildes andel i dödsboet har överförts till henne/honom. Underlag kan lämnas i
form av kontoutdrag, saldobesked eller en kopia av ett lagfartsbevis om arvet avser
fastighet.
Postadress
Sydnärkes Överförmyndarkansli
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)
Telefax
019-58 81 15

E-postadress
overformyndaren@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Ansökan om samtycke till arvskifte
För att överförmyndarnämnden ska kunna ta ställning till arvskiftet ska följande
handlingar lämnas in:
• Ansökan om samtycke från ställföreträdaren. Blankett för detta finns på
hemsidan www.kumla.se/godman under fliken ”För dig som är god man”.
• En kopia av registrerad bouppteckning, inklusive eventuellt testamente.
• Arvskifteshandling i original.
• Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning från och med dödsdagen till
och med skiftesdagen.
• Eventuellt värderingsutlåtande om fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller
värdefullt lösöre ingår i dödsboet.
Testamente och arvsavstående
I vissa fall finns ett testamente. En ställföreträdare ska inte godkänna ett testamente
utan endast bekräfta att hon eller han har tagit del av testamentet för den enskildes
räkning. Ställföreträdaren har möjlighet att klandra testamentet inom sex månader
från att han eller hon fick del av handlingen. Testamentet vinner laga kraft, dvs blir
giltigt, sex månader efter att alla berörda tagit del av det.
Ställföreträdaren får inte för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente.
När det bara finns en arvinge
Är den enskilde ensam dödsbodelägare behöver ett arvskifte inte upprättas. God man
ska då redovisa att samtliga dödsboets tillgångar överförts till ett
överförmyndarspärrat konto i den enskildes namn.
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