
 

 

 

 

Information till förmyndare, god man och förvaltare som ska bevaka en 

underårigs eller huvudmans rätt i samband med boutredning och arvskifte  

Av 15 kap 5 § föräldrabalken framgår att en förmyndare, god man eller förvaltare som tar del 

i en bodelning eller ett skifte för den enskildes räkning skall inhämta överförmyndarens 

samtycke till egendomens fördelning. Om inte samtycke inhämtas och fördelning av 

kvarlåtenskapen trots detta sker, finns risk att de som mottagit egendom får lov att återlämna 

utgiven egendom.  

Tillfällig god man kan behövas  

Av 11 kap 2 § föräldrabalken framgår att om en underårig och dennes förmyndare eller 

förmyndares make eller sambo är delägare i samma dödsbo ska överförmyndaren förordna en 

tillfällig god man att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredningen samt vid bodelning 

och arvskifte. Detta gäller även om en god man/förvaltare och dennes huvudman båda är 

delägare i ett oskiftat dödsbo. Anledningen till att det ska förordnas en tillfällig god man i 

dessa situationer är att det anses föreligga motstridiga intressen mellan den 

underårige/huvudmannen och förmyndaren/godemannen/förvaltaren.  

Om du som god man eller förmyndare befinner dig i en sådan relation till huvudmannen/den 

underårige som gör att en tillfällig god man ska förordnas ska du kontakta överförmyndaren 

angående detta. Om en tillfällig god man enligt ovanstående inte ska förordnas ska du som 

god man och förmyndare (benämns nedan som god man) bevaka din huvudmans eller den 

underåriges (benämns nedan som huvudman) rätt i arvskiftet enligt nedan information.  

Bouppteckning och boutredning  

I ditt uppdrag som god man ska du tillse att bouppteckning sker senast tre månader från 

dödsfallet. Du är även skyldig att närvara till bouppteckningsförrättningen och se till att 

bouppteckningen lämnas till skattemyndigheten för registrering senast en månad efter att den 

upprättats. Om huvudmannen är bröstarvinge till den avlidne och denne testamenterat bort 

kvarlåtenskapen till någon annan ska du som god man tänka på att göra förbehåll för 

huvudmannens laglott. Du får inte som god man avstå från arv eller testamente för den 

huvudmannens räkning.  

När bouppteckning förrättats ska du delta i boets förvaltning och utredning. Det innebär att 

boets tillgångar ska utredas och skulderna betalas.  

För vissa åtgärder, t.ex. försäljning av en fastighet som tillhör dödsboet, krävs 

överförmyndarens samtycke. Det är ditt ansvar som god man att ansöka om sådant samtycke 

av överförmyndaren, det kan inte göras av någon annan såsom fastighetsbyrå eller 

begravningsbyrå. Om en ansökan om samtycke till överförmyndaren för en 

fastighetsförsäljning blir aktuell ska du som god man tillsammans med din underskrivna 

begäran om samtycke skicka in köpekontraktet i original undertecknat av köpare och säljare, 
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där du som god man ska ha skrivit under för din huvudmans räkning. Vidare ska en 

marknadsvärdering gjord av en oberoende värderingsman (d.v.s. inte den mäklare eller 

fastighetsbyrå som förmedlat fastigheten) eller en budgivningshistorik på fastigheten bifogas. 

Vidare ska ett taxeringsbevis för fastigheten bifogas tillsammans med huvudmannens 

samtycke till försäljningen om han eller hon förstår vad saken gäller och är över 16 år.  

Arvskifte  

Du som god man ska se till att arvskifte förrättas så snart som möjligt. Finns det en 

efterlevande make i dödsboet ska bodelning först göras. Bodelnings- och arvskifteshandlingar 

ska upprättas och undertecknas av samtliga delägare samt av dig som god man för din 

huvudmans räkning. Skifteshandlingen ska skickas in i original till överförmyndaren med en 

begäran om samtycke från dig som god man. För att kunna göra prövningen ska även 

bouppteckningen och eventuellt testamente i original skickas in tillsammans med en 

redovisningsräkning som visar vad som hänt med tillgångarna i dödsboet från dödsdagen till 

skiftesdagen.  

Om dödsboet inte skiftas inom sex månader från det att bouppteckning förrättades och har 

inte heller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts är du skyldig att lämna en redogörelse 

om anledningen till att dödsboet inte har skiftats till överförmyndaren. En sådan redogörelse 

lämnas sedan var sjätte månad fram till att skiftet gjorts.  

Efter att överförmyndaren har samtyckt till fördelningen i arvskiftet ska du som god man 

inom en månad inkomma med underlag till överförmyndaren som visar att pengarna som 

huvudmannen erhållit från skiftet har satts in på ett konto som försetts med en 

överförmyndarspärr. Om huvudmannen tillskiftats en fastighet ska bevis om att lagfart 

erhållits skickas in till överförmyndaren.  

Om något är oklart eller om frågor uppkommer i uppdraget är du varmt välkommen att 

kontakta överförmyndaren. 


