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Informationsblad till 
ställföreträdarens dödsbo 
Information från Överförmyndarkansliet om vilka rättigheter och 
skyldigheter dödsboet har när en ställföreträdare1 har avlidit.  

Sluträkning 
När en ställföreträdare avslutar sitt uppdrag är hen normalt skyldig att 
lämna en sluträkning till Överförmyndarnämnden beträffande egendom 
som har stått under hens förvaltning. Sluträkningen ska innehålla en 
redogörelse för förvaltningen under det löpande året fram till dess att 
ställföreträdarskapet upphörde. Sluträkningen ska lämnas inom en 
månad. 
 
Om en ställföreträdare avlider upphör uppdraget per automatik. Det bli 
då ställföreträdarens dödsbo som övertar skyldigheten att lämna 
sluträkning. Det ska lämnas en sluträkning för varje uppdrag som hen 
hade. Dödsboet tar dock inte över uppdraget som ställföreträdare. Det är 
därför viktigt att dödsboet så snart som möjligt efter dödsfallet kontaktar 
Överförmyndarkansliet så att en ny ställföreträdare kan förordnas.  
 

Det är viktigt att överförmyndaren kan kontrollera att det inte har 
förekommit några oegentligheter i den avlidne ställföreträdarens tidigare 
förvaltning av den enskildes egendom. Om dödsboet har svårt att 
upprätta sluträkning kan dödsboet få hjälp av en person som har 
erfarenhet av uppdrag som ställföreträdare. En sådan kontakt kan 
förmedlas av Överförmyndarkansliet. Alternativt kan dödsboet ordna 
slutredovisningen med hjälp av en redovisningsbyrå 
 

Ersättning för utgifter vid upprättande av en sluträkning 
Dödsboet har rätt till ersättning för de utgifter som varit rimliga för att upprätta 
en sluträkning. Överförmyndarnämnden gör i varje enskilt fall en bedömning 
om utgiften har varit nödvändig för att dödsboet skulle kunna upprätta 
sluträkningen. Huvudregeln är att ersättningen ska betalas av huvudmannens 
medel. 

 

1 Ställföreträdare är samlingsnamn för god man och förvaltare 
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Arvode  
Dödsboet har rätt att begära arvode för perioden som den avlidne 
ställföreträdaren var förordnad. Arvode beräknas efter 
Överförmyndarnämndens riktlinje för arvode till ställföreträdare. Arvodet 
betalas enligt huvudregeln av huvudmannen. 
 
Möjlighet till befrielse att lämna sluträkning 
Överförmyndarnämnden har möjlighet att besluta om befrielse för dödsboet 
att lämna sluträkning eller att sluträkningen ska lämnas i förenklad form.  
Befrielse beslutas från fall till fall utifrån ärendets karaktär och rådande 
omständigheter. 
 
Ansökan om befrielse eller redovisning i förenklad form skickas in senast 
samma dag som sluträkningen ska vara inlämnad. Detta görs enklast via e-
tjänst på orebro.se/godman.   
 
Överlämning av handlingar 
När en ställföreträdares uppdrag upphör ska de förvaltade tillgångarna 
överlämnas till behörig person. Om ställföreträdaren avlider ska dödsboet 
överlämna de förvaltade tillgångarna till den nye ställföreträdaren. 
Ställföreträdarens dödsbo är skyldig att behålla handlingar (verifikationer, 
kvitton, pärmar mm) i tre år. Sedan ska de överlämnas till den nye 
ställföreträdaren.   
 
Dödsboet kan ta kontakt med den nye ställföreträdaren och komma överens 
med hen om att göra ett tidigare överlämnande. Det gör man dock i så fall 
på egen risk eftersom man därigenom lämnar ifrån sig eventuella bevis i en 
skadeståndsprocess. 
 
 
 
   


