Information från
Överförmyndarenheten
Åtgärder när huvudmannen avlider
Allmänt
Godmanskapet/förvaltarskapet upphör samma dag som en huvudman
avlider. Därefter är det företrädarna för dödboet som tar över hela ansvaret.
God man/förvaltare ska däremot ta kontakt med anhöriga och meddela att
godmanskapet/förvaltarskapet har upphört i och med dödsfallet. God
man/förvaltare ska också meddela Överförmyndarenheten att huvudmannen
har avlidit. Räkningar som ännu inte är betalda samt värdehandlingar m.m.
ska lämnas över till dödsboet.
En sluträkning ska lämnas in till Överförmyndarenheten inom en månad
efter huvudmannens död. God man/förvaltare ska också meddela
Överförmyndarenheten vem som är rättmätig dödsbodelägare och som ska
ta emot redovisningshandlingarna.
Observera att du som god man ska spara dina redovisningshandlingar i
minst tre år efter att din huvudman har avlidit.
Om det finns anhöriga till den avlidne
Den f d gode mannen/förvaltaren ska ta hand om den avlidnes egendom till
dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna.
Det finns inte möjlighet att ta ut pengar från huvudmannens konton efter det
att huvudmannen har avlidit. Om det skulle finnas räkningar som måste
betalas innan anhöriga påträffas kan dessa lämnas till banken för hantering.
Finns det anhöriga är det givetvis deras angelägenhet att ombesörja att den
avlidne begravs och om det behövs begära begravningshjälp från
kommunen.
Om det saknas anhöriga till den avlidne
Saknas det anhöriga och den avlidne enbart har tillgångar som täcker
begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet ska
anmälan göras till kommunens socialtjänst. Man ska även höra med
socialtjänsten om vem som ska lämna uppdraget till en begravningsbyrå.
Det är socialstjänstens skyldighet att lämna in en dödsboanmälan till
Skatteverket.
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Saknas det anhöriga och den avlidne har tillgångar går Allmänna arvsfonden
in som dödsbodelägare. Allmänna arvsfonden förvaltas av
Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 STOCKHOLM, tel: 08-7000800 och
gode mannen/förvaltaren ska därför anmäla dödsfallet dit. Efter sådan
anmälan ska Kammarkollegiet förordna en god man som företräder fonden
vid boutredningen. Den f d gode mannen/förvaltaren ska sedan följa de
direktiv som lämnas från fondens sida beträffande överlämnandet av den
avlidnes egendom. Redovisningshandlingar som lämnats in till
Överförmyndarenheten expedieras till fonden när sluträkning har granskats.

