domstol kan utreda ett ställföreträdarskap upp till
tio år efter att uppdraget avslutades om det finns
misstanke om brott.

När huvudmannen avlider
Ditt uppdrag avslutas
Juridiskt sett upphör ditt uppdrag som god
man/förvaltare i samma stund som din huvudman
avlider. Det betyder att du inte längre får betala
räkningar eller företa rättshandlingar.
Meddela överförmyndaren att din huvudman
avlidit och tidpunkten för dödsfallet. Om du vet
vem som är företrädare för dödsboet ska du
meddela även detta.
Det är inte din uppgift som god man/förvaltare att
meddela eventuella anhöriga om dödsfallet, detta
gör läkare, polis, äldreboendet eller den
myndighet som fastställt dödsfallet. Om du har
saker eller dokument som tillhör den avlidna
huvudmannen, ska de överlämnas till
dödsbodelägarna så fort som möjligt. Detta gäller
dock inte kvitton och verifikationer. Om du saknar
kännedom om anhöriga, eller anhöriga saknas, ska
du kontakta kommunens dödsbohandläggare.

Begravning
Om en anhörig inte agerar eller det inte finns
någon anhörig som ordnar gravsättning,
tömmer/städar ur boende, hämta eventuell
handkassa m.m., ska du kontakt kommunens
dödsbohandläggare. I första hand är det
kommunen där den avlidne senast var folkbokförd
som har den skyldigheten. Eftersom ditt uppdrag
som god man/förvaltare upphört har du inte någon
sådan skyldighet. Om den avlidne inte var
folkbokförd i Sverige är det kommunen där
dödsfallet inträffade som är ansvarig.
Om anhöriga önskar hjälp av dig för att ordna t.ex.
begravning eller bouppteckning, och du är villig
att hjälpa till, är det nödvändigt att du har en
fullmakt som är undertecknad av samtliga
dödsbodelägare. Detta uppdrag gör du som
privatperson eftersom ditt uppdrag som god
man/förvaltare upphört.

Sluträkning
Du ska upprätta en sluträkning till och med
dödsdagen, vilken ska lämnas till
överförmyndaren senast en månad efter
dödsdagen. Blankett och instruktion för
sluträkning är densamma som för årsräkningen.
I samband med granskning av din sluträkning
beslutar överförmyndaren om ditt arvode. Som
huvudregel betalas arvodet av dödsboet.
Räkenskaper och verifikationer
När överförmyndaren granskat sluträkningen
översänds den tillsammans med förteckning och
samtliga årsräkningar till en företrädare för
dödsboet. Om dödsboet anser att du har orsakat
ekonomisk skada under din tid som god
man/förvaltare kan dödsboet begära skadestånd
upp till tre år efter att uppdraget avslutas. De
räkenskaper och verifikationer som finns hos dig
ska därför hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas
granskning i tre år. Du bör också känna till att
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Allmänna arvsfonden
Saknas anhöriga till den avlidne inträder
Allmänna arvsfonden som dödsbodelägare.
Redovisningshandlingar som ingivits till
överförmyndaren expedieras då till fonden när
sluträkningen har granskats.
Om Allmänna arvsfonden blir dödsbodelägare
utser de ofta en god man för att ta hand om
praktiska frågor som begravning och
bouppteckning. Den personen kan ofta vara den
tidigare gode mannen eller förvaltaren. Det blir i
så fall en överenskommelse mellan den före detta
gode mannen/förvaltaren och Allmänna
arvsfonden.
Fax:
031-315 18 89

Mail:
Ofs@molndal.se

