
    Ställföreträdarens dödsboförvaltning

A. Omyndiga barn – föräldrar/förmyndare

Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda 
barnets rätt i boet.  

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. 

B. Huvudmän – god man/förmyndare

Om en huvudman har del i ett dödsbo skall ställföreträdaren vårda huvudmannens rätt i boet. 
Om ställföreträdaren har del i samma dödsbo behöver huvudmannen i stället företrädas av en 
särskild god man.  

God man kan behövas 

Ställföreträdare som är delägare i samma dödsbo som den enskilde får inte själv företräda 
denne. En särskild god man måste förordnas. Begäran om sådan god man ska göras hos 
överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas. 

Åtgärder för ställföreträdaren 

En boutredning skall 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. 

1 Begreppet ”ställföreträdare” används som en samlingsbeteckning för god man, förvaltare och 
förmyndare. 2 Begreppet ”den enskilde” avser omyndiga barn och myndiga huvudmän. 



Skifte med anledning av dödsfall skall ske så snart som möjligt. Om det i dödsboet finns 
fastighet eller bostadsrätt som ska säljas under boutredningen krävs överförmyndarens 
tillstånd till detta. Ansökan om sådant tillstånd görs av ställföreträdaren.  

En ställföreträdare får inte för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente. 

I samband med bouppteckning kan testamente företes. Ställföreträdare ska då ta del av detta 
för 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. 

Handlingar till överförmyndaren 

Så snart en bodelning arvskift upprättats och samtliga delägare och ställföreträdaren skrivit 
under handlingarna skall denne3 inhämta överförmyndarens samtycke till fördelningen. 

Följande handlingar ska sändas till överförmyndaren. 

1. Ansökan från ställföreträdaren (se bilaga).
2. Bodelning och arvskifte i original och en bestyrkt kopia eller två bestyrkta kopior.
3. Kopia av den inregistrerade bouppteckningen inkl ev testamente
(såvida inte överförmyndaren redan fått dessa handlingar)
4. Kopia på redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen
till och med skiftesdagen.
5. Bevis på att det tillskiftade beloppet satts in på den enskildes bankkonto (senast i samband
med p 6).
6. Begäran om entledigande efter slutfört uppdrag.

Redovisning av skiftet 

I samband med att överförmyndaren lämnat sitt samtycke till arvsfördelningen begäres 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 ställföreträdaren 
lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om anledningen till detta. Sådan  
redogörelse ska därefter och fram till att skifte skett eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 
ingåtts, lämnas var sjätte månad. 

3 Obeservera att det är ställföreträdaren som skall inhämta överförmyndarens samtycke genom att göra en 
ansökan. Santycke kan inte sökas av bank, begravningsbyrå eller liknande. 



ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 

Om samtycke till egendomens fördelning4 i 
dödsbo enligt föräldrabalken 15 kap 5 §5.6 

Ställföreträdare 17 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

Ställföreträdare 2 (om sådan finnes) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

Den enskilde8 
Namn Personnummer 

Adress  Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

4 Alternativt överlåtande av enskilds andel i boet. 
5 En förmyndare, god man eller förvaltare som tar del i en bodelning eller ett skifte för den enskildes räkning
skall, enligt föräldrabalken 15 kap 5 §, inhämta överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning. 
En förmyndare, god man eller förvaltare får endast med överförmyndarens samtycke överlåta den enskildes 
andel i boet.  
6 Med bodelning avses såväl bodelning efter ett dödsfall som bodelning med anledning av äktenskapsskillnad 
eller under ett pågående äktenskap. Likaså avses bodelning som sker enligt sambolagen. Samtycke från 
överförmyndaren krävs även när egendomen fördelas genom lottning. Överförmyndarens samtycke krävs även 
vid överlåtelse till andra än dödsbodelägare. Överlåtelse utan ersättning är inte tillåten. 
7 Förmyndare, god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare. 
8 Omyndig eller huvudman 

Postadress
Överförmyndare i Samverkan
Box 171

Besöksadress
Kungsgatan 19 b, SKÖVDE

Kontaktuppgifter
ois@skovde.se
0500-49 88 60 
Telefontid: Tis 9-11, Tor 13-15
www.ois@skovde.se

Överförmyndarkontor för
Bollebygd, Falköping, Gullspång, 
Herrljunga, Hjo, Skövde, Svenljuga, 
Tibro, Tidaholm, Tranemo, Vårgårda, 
Ulricehamn



Upplysningar9 

Bilagor 
1 Bouppteckning 4 

2 Arvskifteshandling 5 

3 6

Underskrifter 
Ort och datum 

Namnteckning ställföreträdare Namnteckning den enskilde (i förekommande fall)10 

Namnförtydligande Namnförtydligande

9 Här kan lämnas upplysningar om t ex på vilket sätt olika tillgångar i dödsboet värderats. Detta kan vara särskilt 
intressant om man av någon anledning har avvikit ifrån vad som är sedvanligt vid värdering av dödsbon eller om 
huvudmannen kan komma att förfördelas genom att ett lågt skiftesvärde har åsatts viss egendom. Här kan också 
ställföreträdaren intyga att den enskildes arvslott enligt ställföreträdarens mening är korrekt uträknad. 
10 Om den omyndige fyllt 16 år i fall som avser omyndiga. Om huvudmannen förstår vad saken gäller. 
Underskrift från den enskilde är lämplig vid förvaltningsåtgärd av större vikt då man i sådant fall kan underlåta 
att ta in yttrande från den enskilde enligt föräldrabalken 16 kap 9 §. 

Postadress
Överförmyndare i Samverkan
Box 171
Besöksadress
Kungsgatan 19 b, SKÖVDE

Kontaktuppgifter
ois@skovde.se
0500-49 88 60 
Telefontid: Tis 9-11, Tor 13-15
www.ois@skovde.se

Överförmyndarkontor för
Bollebygd, Falköping, Gullspång, 
Herrljunga, Hjo, Skövde, Svenljuga, 
Tibro, Tidaholm, Tranemo, Vårgårda, 
Ulricehamn



ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
OM SLUTFÖRT UPPDRAG 

Begäran om entledigande  

Sökande (God man/Förvaltare) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

Huvudman/Myndling 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

Jag anmäler härmed att mitt uppdrag är slutfört och att jag kan entledigas från mitt uppdrag 
som god man. 

Bilagor 
1

I förekommande fall bevis från bank om att 
huvudmannens/myndlingens medel är insatta på 
ett  bankkonto.  

2 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning sökande 

Namnförtydligande 

Postadress
Överförmyndare i Samverkan
Box 171
Besöksadress
Kungsgatan 19 b, SKÖVDE

Kontaktuppgifter
ois@skovde.se
0500-49 88 60 
Telefontid: Tis 9-11, Tor 13-15
www.ois@skovde.se

Överförmyndarkontor för
Bollebygd, Falköping, Gullspång, 
Herrljunga, Hjo, Skövde, Svenljuga, 
Tibro, Tidaholm, Tranemo, Vårgårda, 
Ulricehamn
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