Dödsfall
Om huvudmannen avlider
När huvudmannen avlider upphör godmanskapet/förvaltarskapet. Den gode
mannen/förvaltaren ska senast en månad efter dödsfallet lämna slutredovisning till
överförmyndaren per huvudmannens dödsdatum.
Har huvudmannen anhöriga, så ska de snarast underrättas om dödsfallet. Anträffas
inte anhöriga kan gode mannen/ förvaltaren bli tvungen att ordna begravning.
Undersök om huvudmannen efterlämnat gravbrev eller andra handlingar som ger
upplysning om gravplats och eventuella instruktioner eller önskemål om
begravningsakt etcetera.
Gode mannen/förvaltaren fortsätter att ta hand om den dödes egendom till dess att
den kan överlämnas till dödsbodelägarna. Några åtgärder utöver vad som är
nödvändigt för egendomsvården får inte göras. Eftersom
godmansuppdraget/förvaltarskapet upphör vid huvudmannens bortgång kan uttag
från bankkonton inte göras utan fullmakt från dödsbodelägarna. Bankerna brukar
dock godta att begravningskostnader, hyra, skatt och dylikt betalas genom
huvudmannens konto även utan fullmakt.
De åtgärder som gode mannen/förvaltaren vidtar efter huvudmannens död ska
redovisas till dödsbodelägarna, inte till överförmyndaren. Det möter inget hinder att
den gode mannen/förvaltaren på uppdrag av dödsbodelägarna fortsätter att avveckla
dödsboet, t ex ombesörja att bouppteckning förrättas och att arvskifte kommer till
stånd. Arvode för arbete efter huvudmannens död får den gode mannen/förvaltaren
begära av dödsboet.
Saknar huvudmannen arvsberättigade släktingar inträder allmänna arvsfonden som
dödsbodelägare. Redovisning för begravningskostnader etcetera ska då istället ske
dit. Så snart det står klart att så är fallet ska dödsfallet anmälas till Kammarkollegiet i
Stockholm, som företrädare för allmänna arvsfonden. För de åtgärder som i sådant
fall omedelbart behöver vidtas har vård- och omsorgsnämnden ett primärt ansvar
enligt 18 kap 2 § ärvdabalken.
Handlingar/ansvar
När slutredovisningen granskats skickas den tillsammans med tidigare
redovisningshandlingar (förteckning och årsräkningar) till företrädare för dödsboet.
Avsikten med det är att dödsboet ska få tillfälle att gå igenom handlingarna och se
om det finns någonting att klaga på. De har i så fall tre år på sig att anmäla det till
tingsrätten.

När den gode mannen/förvaltaren lämnat sin slutredovisning ska vederbörande hålla
sina räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen tillgängliga för
granskning av företrädare för dödsboet. När tiden för att klaga på förvaltningen gått
ut eller eventuella klagomål slutbehandlats, dvs normalt efter tre år, kan den gode
mannen/förvaltaren lämna över sina handlingar till företrädare för dödsboet.
Det här ska du som god man/förvaltare göra:






Stoppa autogiron och bankgiro/plusgiroförsändelser
Meddela överförmyndarkontoret att din huvudman har avlidit
Meddela huvudmannens anhöriga om att ditt uppdrag upphört
Om inga anhöriga finns, kontakta kommunens dödsbohandläggare
Spara post som kommer till dig i din tidigare huvudmans namn tills du får
vetskap om vem du ska skicka den till.







OBSERVERA
Betala inga räkningar och gör inga uttag från huvudmannens konton
Gå inte in i huvudmannens bostad
Ta inte hand om eventuella handkassor
Beställ inte begravning

Om gode mannen/förvaltaren avlider
Om gode mannen/förvaltaren avlider svarar hans/hennes dödsbo för att de förvaltade
tillgångarna överlämnas till ny god man/förvaltare och att slutredovisning sker till
överförmyndaren. Ställföreträdarens efterlevande ärver inte uppdraget som god
man/förvaltare.

