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Information till god man som förordnats att bevaka bortovarandes 

rätt i dödsbo enligt 11 kap 3 § föräldrabalken 
     

Av 11 kap 3 § föräldrabalken framgår att överförmyndaren ska förordna en 

god man om det vid ett dödsfall finns en till namnet känd arvinge eller 

testamentestagare som vistas på okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt 

eller förvalta sin lott i boet. 

 

Bouppteckning och arvskifte  

Som god man med uppdraget att bevaka bortovarandes rätt i dödsbo är du den 

bortovarandes ställföreträdare vid bouppteckningsförrättningen. Du är även skyldig 

att se till att bodelning och arvskifte förrättas så snart som möjligt. Skiftas inte 

dödsboet inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och har avtal 

om sammanlevnad i oskiftat bo inte heller ingåtts ska du som god man lämna en 

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

En sådan redogörelse ska därefter lämnas var sjätte månad fram till att boet skiftats. 

 

Bodelnings- och arvskifteshandling ska upprättas och undertecknas av samtliga 

delägare och av dig som ställföreträdare för den bortovarandes del. 

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

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

begravningsbyrå. 

 

Förvaltning av arvslott och redovisningsskyldigheten 

När dödsboet skiftats ska du som god man förvalta din huvudmans arvslott. Detta 

innebär att du kommer att bli skyldig att årligen i en årsredovisning redogöra för 

förvaltningen under föregående år av egendom som stått under din förvaltning i 

godmanskapet. Som god man har du rätt till ett skäligt arvode för ditt uppdrag och 

ersättning för de utgifter som varit nödvändiga för uppdragets fullgörande. I 

redogörelsen som fogas till årsräkningen ska du, för att arvode ska kunna utgå, 

noggrant ange vilket arbete som utförts under året.   

 

Arvskungörelse och godmanskapets upphörande 

Ditt uppdrag som god man för en bortovarande person upphör genom att arvsrätten 

(testamentsrätten) preskriberas eller genom att den bortovarande ger sig tillkänna och 

kan bevaka sin egen rätt i dödsboet eller att den bortovarande dödförklaras. 

 

Enligt ärvdabalkens bestämmelser åligger det den som har boet i sin vård att anmäla 

till tingsrätten om till namnet känd arvinge eller testamentstagare vistas på okänd ort, 

varvid tingsrätten utfärdar arvskungörelse. Preskription av arvsrätt inträder fem år 

från den dag att rätten utfärdat arvskungörelsen. Om sådan arvskungörelse av någon 
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anledning inte utfärdats gäller en preskriptionstid på tio år från dödsfallet under 

vilken tid du kvarstår som god man. 

 

Som god man för bortovarande bör du försöka få fram uppgift om din huvudmans 

vistelseort och adress så att arvslotten kan överlämnas till denna och ditt uppdrag då 

kan upphöra. Om huvudmannen inte framställt anspråk på arvet inom 

preskriptionstiden ska arvslotten som du förvaltat tillfalla dem som skulle varit 

berättigade därtill, om huvudmannen avlidit före arvlåtaren. Du ska då, när tiden löpt 

ut, som god man se till att medlen överlämnas till rättsinnehavarna och redovisa till 

överförmyndaren med underlag hur du slutfört ditt uppdrag. 

 

 

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

kontakta överförmyndaren. 

 

 
 


