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Ställföreträdarens åtgärder vid huvudmannens död    

Godmanskapet/förvaltarskapet upphör 

Ditt hittillsvarande uppdrag som ställföreträdare upphör automatiskt den dag din 

huvudman avlider. Uppgiften blir från och med nu istället att se till att anhöriga övertar 

administrationen för dödsboet och att avsluta räkenskaper till överförmyndarnämnden. 

Överförmyndarnämnden kan inte lämna tillstånd till uttag av huvudmannens medel från 

och med dödsdagen, och möjligheterna att ta ut pengar från huvudmannens konton är 

därmed stängda. Dock kan räkningar för hyra, skatt, telefon, el och liknande behöva betalas 

under tiden fram till dess anhöriga påträffas. Du bör i dessa fall överlämna dödsboets 

räkningar till banken, som kan göra utbetalningar från konton som tillhör den avlidne. 

Meddela överförmyndarnämnden att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare 

för dödsboet. Om det behövs, meddela också anhöriga till huvudmannen. Du ska, så snart 

det kan ske, lämna över de tillgångar som du förvaltat till företrädare för dödsboet. 

 

Vårda den avlidnes egendom 

Som före detta ställföreträdare ska du vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen 

kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan du endast utföra de åtgärder som 

är nödvändiga för att vårda egendomen. Kan du inte finna någon anhörig ska anmälan göras 

till överförmyndarnämnden så att det kan förordnas en god man för bortavarande 

dödsbodelägare. 

 

Sluträkning 

Du ska upprätta en sluträkning till och med dödsdagen. Sluträkningen ska inom en månad 

från dödsdagen lämnas till överförmyndarnämnden tillsammans med ett dödsfallsintyg. 

Dödsfallsintyg begär du från Skatteverket. När överförmyndarnämnden har granskat 

sluträkningen översänder vi den, tillsammans med förteckning och samtliga årsräkningar 

gällande huvudmannen, till företrädare för dödsboet.  

 



    2 (2) 

Räkenskaper och verifikationer 

Räkenskaper och verifikationer gällande huvudmannen som finns bevarade hos dig ska 

hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning. Vid tvist bestämmer 

överförmyndarnämnden tid och plats för sådan granskning. Du ska, efter tre år från det att 

dödsboet tagit emot redovisningshandlingarna från överförmyndarnämnden, lämna över 

räkenskaper och verifikationer till dödsboet. 

 

Begravning 

Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och eventuellt andra utgifter 

i samband med dödsfallet, ska du anmäla detta till kommunens dödsbohandläggare. Det är 

dennes uppgift att lämna en dödsboanmälan till Skatteverket. Saknas anhöriga i nämnda fall 

behöver du inte utföra några åtgärder för att ordna med begravning av den avlidne. Även 

det ska ordnas av kommunens dödsbohandläggare. Finns det anhöriga är det givetvis deras 

angelägenhet att se till att den avlidne begravs och eventuellt begära begravningshjälp från 

kommunen. 

Finns det anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med dödsboet ska du även i detta fall 

vända dig till kommunens dödsbohandläggare, som är skyldig att ordna med begravning. 

Dödsbohandläggaren ska även ta hand om den avlidnes egendom och ta kontakt med 

dödsbodelägarna. 

 

Allmänna arvsfonden 

Saknas anhöriga till den avlidne inträder Allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. 

Redovisningshandlingar som förvarats hos överförmyndarnämnden skickas därför till 

Allmänna arvsfonden när sluträkningen har granskats. 

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet, och som före detta ställföreträdare ska 

du av den anledningen anmäla dödsfallet dit. Efter en sådan anmälan ska Kammarkollegiet 

förordna en god man som får företräda arvsfonden vid boutredningen. Den före detta 

ställföreträdaren har sedan att följa de direktiv som lämnas från Allmänna arvsfondens sida 

beträffande överlämnandet av den avlidnes egendom. 

 


