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Informerar om ARVSKIFTE 

 

 

 

1. Åtgärder 
 

Om en omyndig/huvudman har del i ett dödsbo ska ställföreträdaren (förmyndaren/gode 

mannen/förvaltaren) vårda dennes rätt i boet. Vissa åtgärder under boutredningen kan 

kräva nämndens tillstånd. I princip är regeln den att det som gäller för förvaltning av den 

enskildes egendom gäller också vid dödsboförvaltningen. T.ex. behövs nämndens 

tillstånd om boets fastighet eller bostadsrätt ska säljas. Det ankommer då på 

ställföreträdare att ansöka om sådant tillstånd. En boutredning ska alltid avslutas genom 

bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen 

krävs godkännande av nämnden. 

 

(Se information om försäljning av fastighet m.fl. som finns på vår hemsida.) 

 

Notera särskilt att en ställföreträdare inte får avstå från arv eller testamente. Inte heller 

får ställföreträdare godkänna ett sådant. Finns testamente ska ställföreträdaren i stället 

endast ta del av det för den enskildes räkning. Om testamenet inkräktar på den enskildes 

rätt till laglott ska ställföreträdaren påkalla jämkning av testamenet (ÄB7:3) 

 

Ställföreträdaren ska se till att bodelning och arvskifte förrättas så snart som möjligt.  

 

2. Skifteshinder 
 

Har inte ett dödsbo avslutats inom sex månader efter bouppteckningen måste 

ställföreträdaren lämna en skriftlig redogörelse till nämnden om anledningen därtill. En 

sådan redogörelse ska därefter och till dess att dödsboet har skiftats eller avtal om 

sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts lämnas var sjätte månad. 

 

3. Samtycke 
 

När ställföreträdaren sedan tar del i skiftet för den enskildes räkning ska han/hon också 

inhämta nämndens samtycke till fördelningen. 
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4. Handlingar 
 

Följande handlingar ska då sändas in till nämnden: 

 

1. Ansökan från ställföreträdaren. 

 

2. Arvskifteshandling- och bodelningshandling i original och en bestyrkt kopia eller två 

bestyrkta kopior. 

 

 Skiftet måste vara undertecknat av ställföreträdaren för den omyndiges/huvudmannens 

räkning och samtliga övriga dödsbodelägare innan det ges in till nämnden.  

 

3. Kopia av den inregistrerade bouppteckningen jämte ev. testamente 

 

4. Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen till 

och med skiftesdagen. 

 

5. Värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, bostadsrätt, värdefullare lösöre.   

 

5. God man kan behövas 
 

Om förmyndare och omyndig är delägare i samma dödsbo får förmyndaren inte företräda 

den omyndige utan en god man måste förordnas. När det gäller arvsavstående från 

förmyndare till omyndigt barn är barnet att anse som dödsbodelägare om avståendet avser 

hela arvslotten eller viss kvotdel av densamma. Omfattar avståendet däremot visst 

bestämt belopp eller bestämt gods eller dylikt är den omyndige inte att anse som 

dödsbodelägare och god man ska då inte heller förordnas. 

 

Även för de fall där god man eller förvaltare och huvudmannen är delägare i samma 

dödsbo behövs en särskild god man. 

 

Begäran om sådan god man ska göras hos nämnden.  Förslag på lämplig person som är 

villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas. 

 

6. Redovisning av skiftet  
 

Om arvet överstiger ett basbelopp ska utbetalningen ske till ett överförmyndarspärrat 

konto och bevis om vidtagen åtgärd sändas in. I annat fall behövs i första hand bevis för 

att den omyndige/huvudmannen erhållit sitt arv. 

 

 


