
 

 

 

 

 

Ö V E R F Ö R M Y N D A R E N  
Arvskifte - överförmynd arens samtycke 

 

 

Arvskifte  

Om en underårig eller huvudman har del i ett dödsbo ska 
ställföreträdaren (förmyndaren/gode mannen/förvaltaren) vårda 
hans/hennes rätt i dödsboet. 

 

Behövs särskild god man? 
Om förmyndare och underårig är delägare i samma 
dödsbo får förmyndaren inte företräda den 
underårige, utan en god man måste förordnas. Även 
för de fall god man eller förvaltare och huvudmannen 
är delägare i samma dödsbo behövs en särskild god 
man. Anledningen är att man inte kan företräda sig 
själv och huvudmannen eller den underårige i samma 
rättshandling.  

Begäran om sådan god man ska göras hos 
överförmyndaren. 

Åtgärder bouppteckning och arvskifte 
Din huvudman och du har rätt att närvara vid 
bouppteckningen. Ni ska ha fått information om när 
och var bouppteckningen ska ske, från den som ska 
göra bouppteckningen. Äger din huvudman ensam 
dödsboet ska ni låta göra en bouppteckning. 
Bouppteckningen registreras hos Skatteverket. 

Du ska även som ställföreträdare skicka in en kopia av 
bouppteckningen till överförmyndaren så snart du 
har fått den. 
 

  
 
 
En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning 
och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i 
oskiftat bo. I båda fallen krävs för giltighet att 
överförmyndaren samtycker till avtalet.  
 
Ställföreträdaren ska se till att bodelning och 
arvskifte förrättas så snart som möjligt. Det ligger 
inom uppdraget att se till att tillgångarna i dödsboet 
tas upp till marknadsvärde och att 
arvslotten/laglotten för den enskilde är korrekt 
uträknad. 
 
Finns testamente i dödsboet där någon får delar av 
eller hela dödsboets kvarlåtenskap kan det i dessa fall 
vara nödvändigt att du som god man/förvaltare begär 
jämkning av testamentet i enlighet med Ärvdabalkens 
kap 7 § 3 för att huvudmannen ska få sin laglott. 
  

 



 

Kontakta oss 

 
Överförmyndaren i Finspång 
Telefon: 0122-850 00 
E-post: overformyndaren@finspang.se 
 

 

Finspångs kommun 
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång 

 

Med hänvisning till Föräldrabalken kap 15 § 6 får inte 
förmyndare, god man eller förvaltare för enskild avstå 
från arv eller testamente. Som ställföreträdare ska du 
inte godkänna ett testamente, du ska endast skriva 
på delgivningshandlingen om att testamentet 
mottagits för din huvudmans räkning. 

Ansökan om överförmyndarens 
samtycke  
När ställföreträdaren tar del i arvskiftet för den 
enskildes räkning ska han/hon också ansöka om 
överförmyndarens samtycke till dödsboets 
fördelning. Observera att det endast är 
ställföreträdaren som kan ansöka om 
överförmyndarens samtycke och inte någon 
representant från bank eller begravningsbyrå e.d. 

Handlingar 
Följande handlingar behövs för överförmyndarens 
handläggning:  

• Ansökan från ställföreträdaren 

• Arvskifteshandling och bodelningshandling i 
original och en bestyrkt kopia 

• Arvskiftet måste vara undertecknat av 
ställföreträdaren för den 
underåriges/huvudmannens räkning och samtliga 
övriga dödsbodelägare innan det ges in till 
överförmyndaren 

• Kopia av den inregistrerade bouppteckningen 
jämte eventuellt testamente, om inte 
handlingarna redan finns hos överförmyndaren 

• Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning 
för tiden från och med dödsdagen till och med 
skiftesdagen inkl. kontoutdrag 

• Värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, 
bostadsrätt, värdefullare lösöre 

 

 

Redovisning av arvskiftet 
Om den enskildes lott överstiger ett prisbasbelopp  
(47 600 kr för år 2021) ska utbetalningen ske till ett 
överförmyndarspärrat konto och bevis om utförd 
åtgärd, t.ex. kontoutdrag, ska lämnas till 
överförmyndaren. I annat fall behövs i första hand 
bevis för att den underårige/huvudmannen erhållit 
sitt arv. Redovisningen ska göras inom 60 dagar. 

Skifteshinder 
Har inte ett dödsbo avslutats inom sex månader efter 
bouppteckningen, och inget avtal om sammanlevnad 
i oskiftat dödsbo ingåtts, ska ställföreträdaren lämna 
en skriftlig redogörelse till överförmyndaren 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. 

Arvode till god man 
Efter slutfört uppdrag är gode mannen berättigad till 
skäligt arvode och ersättning för utgifter för 
uppdraget. Om gode mannen söker arvode och 
ersättning ska han/hon samtidigt redogöra för det 
arbete som lagts ned i uppdraget. Av redogörelsen 
ska det framgå vilken tid som gått åt och vilka 
uppgifter som utförts. 

Entledigande av tillfällig god man 
I samband med att uppdraget slutförs – vilket i de 
flesta fall bör sammanfalla med att redovisning av 
arvskiftet ges in till överförmyndaren – ska den som 
är tillfällig god man begära sitt entledigande från 
uppdraget. 

 

BESÖK OSS 
PÅ WEBBEN 

Läs mer om vår 

verksamhet på finspang.se 


