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ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO 

Om din huvudman blir delägare i ett dödsbo rekommenderar vi dig att ta 

kontakt med oss på överförmyndarenheten i ett tidigt skede. Det är bra om du 

kan skicka en kopia på bouppteckning och testamente så snart som möjligt till 

oss så vi kan ge dig rätt råd och vägledning.  

 

UPPDRAGET 

Ställföreträdaren ska  

1. Bevaka att bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet 

och närvara vid förrättningen.  

2. Bevaka att bouppteckningen skickas in till Skatteverket inom fyra 

månader efter dödsfallet.  

3. Se till att dödsboet skiftas så snart som möjligt och senast inom sex 

månader från det att bouppteckningen förrättades.  

4. Ansöka om överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning. 

 

Hålltider: 

 

 

Om dödsboet inte skiftas inom sex månader efter förrättningen kommer du att 

få lämna en redogörelse till oss om varför dödsboet inte har skiftats. 

Redogörelse ska sedan lämnas var sjätte månad fram till dess att boet skiftas. 

Överförmyndarenheten skickar ut information om detta till dig om det blir 

aktuellt.  

 

Testamente och arvsavstående 

I vissa fall finns ett testamente. Observera särskilt! När du har delgivits 

testamentet har du sex månader på dig att klandra testamentet. Är 

huvudmannen bröstarvinge bör du tänka på att göra förbehåll för 

huvudmannens laglott.  

 

Det är bra om du tar kontakt med oss på överförmyndarenheten så fort du har 

delgivits ett testamente. Vi kan ge råd och vägledning om vad du ska tänka på.   

 

Fastighet/bostadsrätt 

Om det finns en fastighet eller bostadsrätt i dödsboet som ska säljas behöver 

du ansöka om överförmyndarens samtycke till försäljningen.  

Dödsfall

Bouppteckning 
förrättas senast tre 

månader efter 
dödsfallet

Bouppteckning skickas 
in till Skatteverket inom 

fyra månader efter 
dödsfallet

Arvskifte ska ske senast 
sex månader efter 

förrättningen
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ANSÖKAN OM SAMTYCKE TILL ARVSKIFTE 

För arvskifte gäller särskilda regler enligt 23 kap. ärvdabalken och det är 

mycket att tänka på. I de flesta fall är det lämpligt anlita en professionell aktör 

för att upprätta arvskifteshandlingen, till exempel en begravningsbyrå eller en 

juristbyrå.  

 

För att överförmyndaren ska kunna ta ställning till arvskiftet ska följande 

handlingar lämnas till oss:  

▪ Ansökan från ställföreträdaren.  

▪ En kopia på bouppteckning, inklusive eventuellt testamente. 

▪ Arvskifteshandling i original. Observera att skiftet ska vara 

undertecknat av samtliga dödsbodelägare.  

▪ En redovisningsräkning över dödsboets förvaltning från och med 

dödsdagen till och med skiftesdagen. 

▪ Ett eventuellt värderingsutlåtande om fastighet, tomträtt, bostadsrätt 

eller värdefullt lösöre som ingår i dödsboet.  

 

När skiftet är avslutat och den enskilde fått sin arvslott behöver vi se att 

pengarna har satts in till huvudmannen. Du behöver därför lämna in ett 

kontoutdrag eller liknande som visar att insättningen har skett.  

 

ARVODE 

När du bevakar rätt i dödsbo är det bra om du för anteckningar om vad du gör 

och hur lång tid det tar. Om du är tillfällig god man lämnar du in redogörelsen 

i samband med att du begär dig entledigad.  

 

Du som företräder din huvudman på grund av tingsrättens beslut om 

godmanskap eller förvaltarskap ska givetvis inte begära sitt entledigande från 

uppdraget. Redogörelse för utfört arbete redovisas i samband med inlämning 

av årsräkning.  

 

 


