
 

 

 

 

Om den omyndige/huvudmannen blir delägare i ett  dödsbo är det  

ställföreträdarens  (förmyndare, god man eller förvaltare) uppgift att  

vårda dennes  rätt  i boet. Det innebär att ställföreträdaren  ska företräda  

den omyndige/huvudmannen i förhållande till bland annat andra  

dödsbodelägare och se  till  att denne får det som den har rätt till.  

 

Är den omyndige/huvudmannen ensam dödsbodelägare behöver 

ett  arvskifte inte upprättas. Det enda ställföreträdaren behöver 

göra är att redovisa arvet. Har fler än en omyndig eller huvudman 

samma ställföreträdare ska ändå ett arvskifte upprättas  

 
Åtgärder   

 Ställföreträdaren ska bevaka att bouppteckningen förrättas 

inom tre månader efter dödsfallet. Ställföreträdaren är även

skyldig att närvara vid bouppteckningsförrättningen.

Ställföreträdaren ska också bevaka  att bouppteckningen

lämnas in till Skatteverket  för registrering inom en månad

efter upprättandet.  

 Om den avlidne inte  efterlämnar några tillgångar eller enbart 

efterlämnar tillgångar som täcker begravningskostnader och

andra utgifter i samband med dödsfallet ska  en anmälan om 

detta förhållande göras till kommunens boutredningsenhet. 

 Om den avlidne efterlämnar testamente ska ställföreträdaren

ta del  av testamentet, inte  godkänna  det. Under de 6  månader

som därefter följer har ställföreträdaren möjlighet att klandra 

testamentet och vid behov göra förbehåll för laglott. 

 Ställföreträdaren får inte  avstå från arv eller testamente för

den enskildes räkning. 

 Om dödsboets fastighet, tomträtt  eller bostadsrätt ska säljas 

under boutredningen krävs förvaltningens samtycke. Ansökan

om samtycke görs av ställföreträdaren. Se information om 

försäljning av  fastighet  med flera  som finns på 

överförmyndarförvaltningens  hemsida. 

 Ställföreträdaren ska se till att bodelning och arvskifte 

förrättas så snart som möjligt. Ställföreträdaren ska bevaka att 
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arvskiftet upprättas inom  6 månader efter bouppteckningens  

förrättningsdag, samt delta i dödsboets förvaltning och 

utredning.  

Skifteshinder   
Har inte ett dödsbo avslutats inom 6 månader efter bouppteckningen 

måste ställföreträdaren lämna en skriftlig redogörelse till  

förvaltningen om  anledningen till detta. En sådan redogörelse ska  

därefter och till dess att dödsboet har skiftats eller avtal om  

sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts lämnas var sjätte  månad.  

Samtycke   

En ställföreträdare som deltar i arvskifte eller bodelning för den 

enskildes räkning ska inhämta förvaltningens samtycke till fördelning  

i skiftet och bodelningen. Detta framgår av föräldrabalken 15 kap 5 §.  

Handlingar   

För att ansökan om samtycke till fördelning i arvskifte eller bodelning  

ska prövas ska följande handlingar bifogas.  

1. Ansökan från ställföreträdaren.

2. Arvskifte eller  bodelningshandling i  bestyrkt kopia. Handlingen ska

vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. För den

omyndiges/huvudmannens  räkning är det ställföreträdaren som ska

skriva under.

3. Kopia av den inregistrerade bouppteckningen och eventuellt

testamente.

4. Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och

med dödsdagen till och med skiftesdagen.

5. Eventuellt värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, bostadsrätt,

värdefullare lösöre.

6. Fullmakt från ställföreträdaren eller andra dödsbodelägare som

företräds av annan person.

Redovisning av skiftet  
Om arvet överstiger ett prisbasbelopp ska utbetalningen ske till ett 
överförmyndarspärrat konto. I samband med att förvaltningen lämnar 
samtycke till arvskifte kommer ställföreträdaren anmodas att skicka in 

underlag som visar att den omyndige/huvudmannen erhållit sitt arv.  

God man vid motstridiga intressen  

Om en ställföreträdare och en omyndig/huvudman är delägare i 

samma dödsbo får ställföreträdaren inte företräda den 

omyndige/huvudmannen eftersom det kan innebära en 

intressekonflikt. I så fall behövs en tillfällig god man vars uppgift blir 

att bevaka den enskildes intressen i dödsboet. Ansökan om sådan god 

man skickas till förvaltningen. 

När det gäller arvsavstående från förmyndare till omyndigt barn är 

barnet att anse som dödsbodelägare om avståendet avser hela 

arvslotten eller viss del av densamma. Omfattar avståendet däremot 

visst bestämt belopp eller bestämt gods eller dylikt är den omyndige 

inte att anse som dödsbodelägare och god man behöver då inte heller 

förordnas. godman@stockholm.se




