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Åtgärder när en huvudman avlider 
 

 

Information om 

Godmanskap/förvaltarskap upphör när huvudmannen avlider utan särskilt beslut. När gode 

mannen/förvaltaren får besked om att huvudmannen har avlidit, skall han hon snarast meddela de 

anhöriga och överförmyndaren samt sända in dödsfallsintyg från folkbokföringsmyndigheten (fås på 

Skatteverket). 

Redovisning 

Sluträkning och redogörelse för personlig omvårdnad m.m., skall inlämnas senast inom en månad från 

dödsfallet. Redovisningen skall inte inkludera ev. åtgärder som vidtagits efter dödsfallet. Om 

dödsfallsintyg inte skickats in, skall detta bifogas slutredovisningen. När Överförmyndaren godkänt 

slutredovisningen översänds den tillsammans med samtliga årsredovisningar till en företrädare för 

dödsboet. 

Förvaltning av egendom efter dödsfallet 

När anhöriga påträffats, skall tidigare gode man/förvaltare omedelbart överlämna sin förvaltning till 

dem och samtidigt redogöra för vad han eller hon har gjort under tiden från dödsdagen. Det är de 

anhörigas angelägenhet att ordna med begravning.  

 

Om anhöriga vägrar att befatta sig med den avlidne skall god man/förvaltare vända sig till individ- och 

familjeomsorgen och anmäla dödsfallet. Anmälan om dödsfallet skall också göras om anhöriga inte 

påträffas och dödsboet saknar tillgångar, då det kan finnas förutsättningar för dödsboanmälan. 

Anmälan bör göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande. 

 

Om anhöriga inte påträffas men det finns tillgångar i dödsboet som överstiger begravningskostnaderna 

och därmed sammanhängande kostnader, skall god man/förvaltare anmäla dödsfallet till 

Kammarkollegiet, då Allmänna arvsfonden inträder som dödsbodelägare. 

 
 

Godmanskapet/förvaltarskapet upphör vid huvudmannens död. God man/förvaltare skall därför endast 
vårda den avlidnes egendom (så att den bibehålls) till dess att egendomen kan överlämnas till 
dödsbodelägarna eller tills anmälan om dödsfallet gjorts till individ- och familjeomsorgen. Inga andra 
åtgärder bör vidtas av god man/förvaltare utan uppdrag från dödsbodelägarna på grund av risk för 
personligt betalningsansvar. 
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