INFORMATION

Om godmanskapet/förvaltarskapet upphör
Uppdraget som god man/förvaltare upphör
A) om tingsrätten beslutat att godmanskapet/förvaltarskapet ska upphöra
B) om huvudmannen avlider.
A. Om godmanskapet/förvaltarskapet upphör genom tingsrättens beslut
Ett godmanskap/förvaltarskap som inte längre behövs ska upphöra. Beslut om upphörande
av godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken och förvaltarskap enligt 11 kap 7 §
föräldrabalken fattas av tingsrätten efter ansökan från huvudmannen själv, hans/hennes make
eller sambo eller närmaste släktingar eller av överförmyndarnämnden.
Beslut om upphörande av godmanskap enligt 11 kap 2 § och 3 § fattas av
överförmyndarnämnden. Till följd av att godmanskapet/förvaltarskapet upphört kommer
överförmyndarnämnden att begära att du inom en månad inkommer med en sluträkning per
den dag uppdraget upphävdes. Sluträkning behöver normalt inte skickas in av god man
som förordnats enligt 11 kap 2 § föräldrabalken. Se i övrigt ”Överlämnande av handlingar”.
B. Om huvudmannen avlider
Då huvudmannen avlider upphör godmanskapet/förvaltarskapet och följande åtgärder krävs av
gode mannen/förvaltaren


Meddela anhöriga och överförmyndarnämnden att huvudmannen avlidit



Snarast möjligt överlämna de förvaltade tillgångarna till någon av dödsbodelägarna.
Delägarnas uppgift är att gemensamt besluta i boets angelägenheter efter dödsfallet.
Du som före detta god man/förvaltare har ingen skyldighet ordna med begravning,
bouppteckning mm.



Dina möjligheter att ta ut pengar från huvudmannens konton är stängda.
Överförmyndarnämnden lämnar inte längre något tillstånd till uttag av huvudmannens
medel. Tillfälligtvis, i avvaktan på att anhöriga kunnat påträffas, kan räkningar behöva
betalas. Före detta gode mannen/förvaltaren kan då överlämna dödsboets räkningar till
banken som sedan gör utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne.



Om dödsboet av olika skäl vill ha mer omfattande hjälp av f.d. gode
mannen/förvaltaren, ska du se till att du får en fullmakt av samtliga dödsbodelägare för
denna eventuella hjälp. Arvode för denna hjälp ska betalas av dödsboets medel. Det är
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viktigt att observera att du efter huvudmannens bortgång inte längre agerar i egenskap
av god man, utan i nämnda fall såsom fullmäktig.


Du är skyldig att inom en månad inkomma till överförmyndarnämnden med en
sluträkning per den dag huvudmannen avled. Till sluträkningen bör bifogas ett
dödsfallsintyg och uppgift på vilka som är dödsbodelägare.

Om boet saknar medel
Om huvudmannen vid dödsfallet saknar tillgångar för att täcka väntade kostnader ska f.d.
gode mannen/förvaltaren vända sig till socialtjänstens boutredare som upprättar en
dödsboanmälan.
Om dödsbodelägare saknas/ej hittas
1) Om dödsboet saknar delägare eller det är osäkert om delägare finns måste f.d.
gode mannen/förvaltaren antingen själv eller via socialtjänstens boutredare beställa
begravning mm.
2) Om den avlidne huvudmannen saknar arvsberättigade ska f.d. gode
mannen/förvaltaren anmäla dödsfallet till Kammarkollegiet/Allmänna arvsfonden.
Överlämnande av handlingar
Efter att inkommen sluträkning granskats överlämnas de hos överförmyndarnämnden
förvarade redovisningshandlingarna till den som är behörig att ta emot dessa handlingar, t.ex.
företrädare för dödsbo. Därmed ges möjlighet att gå igenom gode mannens/förvaltarens
förvaltning. Eventuell talan om ersättning/skadestånd ska väckas inom tre år från den tidpunkt
handlingarna mottagits (12 kap 14 och 15 §§ föräldrabalken).
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