Om huvudmannen avlider
Då huvudmannen avlider upphör godmanskapet/förvaltarskapet
och följande åtgärder krävs av gode mannen/förvaltaren:
Meddela anhöriga att huvudmannen avlidit. Det är dödsbodelägarna som är ansvariga
att ta hand om den avlidnes egendom. Meddela överförmyndarkansliet vem som är
ansvarig för dödsboet.
Den f.d. ställföreträdaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen
kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den f.d. ställföreträdaren
endast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla egendomen.
Snarast möjligt överlämna de förvaltade tillgångarna (kontanter, bankböcker, nycklar,
bankdosor och övriga tillgångar) till någon av dödsbodelägarna.
Redovisningshandlingar (kvitton, verifikationer m.m.) ska däremot sparas en tid, se
nästa sida.
Dödsboets ansvarar för förvaltningen

Delägarnas uppgift är att gemensamt besluta i boets angelägenheter efter dödsfallet.
Du som före detta god man/förvaltare har ingen skyldighet ordna med begravning,
bouppteckning mm.
Dina möjligheter att ta ut pengar från huvudmannens konton är stängda.
Överförmyndarkansliet lämnar inte längre något tillstånd till uttag av huvudmannens
medel.
Om dödsboet av olika skäl vill ha mer omfattande hjälp av f.d. gode
mannen/förvaltaren, ska du se till att du får en fullmakt av samtliga dödsbodelägare
för denna eventuella hjälp. Arvode för denna hjälp ska betalas av dödsboets medel.
Det är viktigt att observera att du efter huvudmannens bortgång inte längre agerar i
egenskap av god man/ förvaltare, utan i nämnda fall såsom fullmäktig.
Redovisning

Du är skyldig att inom en månad lämna en sluträkning per den dag huvudmannen
avled. Till sluträkningen bör du bifoga ett dödsfallsintyg och uppgift på vilka som är
dödsbodelägare.
Arvode

När en huvudman avlider betalar dödsboet arvode och ersättningar till
ställföreträdaren samt skatt och avgifter, om det finns tillgångar i dödsboet.
Arvodesbeslutet från överförmyndarkansliet lämnar du till dödsboet som underlag
för utbetalning till dig.
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Om boet saknar medel

Om huvudmannen vid dödsfallet saknar tillgångar för att täcka väntade kostnader ska
f.d. gode mannen/ förvaltaren vända sig till socialtjänstens dödsbohandläggare som
upprättar en dödsboanmälan.
Om boet saknar medel betalar kommunen arvodet. Ställföreträdaren behöver visa att
dödsboet saknar tillgångar att betala arvodet. Det kan göras genom att lämna
registrerad bouppteckning som visar att boet saknar medel eller lämna in
kommunens dödsboanmälan till överförmyndarkansliet.
Om dödsbodelägare saknas/ hittas inte

1) Om dödsboet saknar delägare eller det är osäkert om delägare finns måste f.d.
gode mannen/förvaltaren anmälda det till socialtjänstens dödsbohandläggare. De är
skyldiga att göra en släktutredning.
2) Om den avlidne huvudmannen saknar arvsberättigade ska f.d. gode
mannen/förvaltaren anmäla dödsfallet till Kammarkollegiet/Allmänna arvsfonden.
Överlämnande av redovisningshandlingar - skadeståndstalan

Av föräldrabalken (FB) framgår att när en god man eller förvaltare frånträder sitt
uppdrag, ska hon eller han hålla sina räkenskaper och övriga handlingar som rör
förvaltningen tillgängliga för granskning.
Dödsboet har möjlighet att väcka talan och då behöver du ha kvar dessa handlingar.
Efter att tre år gått faller rätten att väcka skadeståndstalan men om du begått en
brottslig handling som att exempelvis medvetet förskingrat pengar gäller den
preskriptionstid som framgår av brottsbalken, d.v.s. 10 år.
Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § FB har gått ut eller ska räkenskaper
och övriga handlingar som rör förvaltningen lämnas över till den som är behörig att
ta emot redovisning över förvaltningen. Behörig att ta emot handlingar är
dödsbodelägarna.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Överförmyndarkansliet.
Du når oss via e-post: overformyndarkansliet@orebro.se eller genom
Servicecenter, tel. 019-211000.
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