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TROLLHÄTTANS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR 
 

ARV-SKIFTE-TESTAMENTE 
 
________________________________________________________________________
  

 

  

Överförmyndarnämnden vill, vilket i huvudsak framgår av de bilagda 
broschyrerna, informera om följande. 
 
En förmyndare, god man eller förvaltare ska enligt föräldrabalken 15 kap 2 
§ tillse att bodelning och skifte med anledning av dödfall förrättas så snart 
som möjligt. 
 
Fördelning av egendom i ett dödsbo d v s arvskiftet erfordrar 
överförmyndarnämndens samtycke. När arvskifte förrättats ska ställföreträdaren 
ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning. Till 
ansökan ska bifogas arvskiftet i original, alternativt bestyrkt kopia, undertecknade 
av samtliga dödsbodelägare och ställföreträdare, dock inte av huvudman/omyndig. 
Av handlingarna ska framgå hur det förfarits med samtliga tillgångar i boet. 
Kontantredovisning avseende samtliga dödsboets bankkonton och kontoutdrag över 
kontona för tiden dödsdagen fram till skiftesdagen ska bifogas. 
 
Skiftas inte ett dödsbo inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades 
och har avtal om sammanlevnad i oskiftat bo inte heller ingåtts ska förmyndaren, 
gode mannen eller förvaltaren, enligt föräldrabalken 15 kap 3 §, inom denna tid 
lämna en redogörelse till överförmyndarnämnden om anledningen till att dödsboet 
inte skiftats. En sådan redogörelse ska därefter och till dödsboet skiftats eller ett 
avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts lämnas var sjätte månad, om inte 
överförmyndarnämnden bestämmer någon annan tid. Redogörelsen ska vara 
skriftlig. Inkommer inte redogörelsen kan överförmyndarnämnden förelägga vid vite 
om att inkomma med nämnda redogörelse. 
 
För det fall dödsboets bostad ska försäljas erfordrar det överförmyndarnämndens 
samtycke och de handlingar som anges i bilagd broschyr om försäljning behöver 
insändas till överförmyndarnämnden. Se därför broschyren för vidare information. 
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En bröstarvinge har alltid rätt att erhålla sin laglott, vilket motsvarar halva arvslotten 
utan någon form av villkor eller belastning såsom särskild förvaltning eller dylikt.  
Det krävs dock att en ställföreträdare i så fall yrkar jämkning av laglotten. Yrkande 
om jämkning av laglott måste vidare framställas inom tiden för delgivning av 
testamentet d v s inom sex månader från det datum då testamentet delgavs 
ställföreträdaren.   
 
För övrigt kan beträffande testamenten för kännedom även anges följande. I det fall 
en efterlevande make/maka har ärvt sin tidigare avlidne make/maka med fri 
förfoganderätt så finns det ett efterarv efter den först avlidne maken/makan. 
Efterarvingarna till den först avlidna maken/makan får del av detta efterarv när den 
efterlevande maken/makan avlider och blir genom sitt efterarv dödsbodelägare i 
den sist avlidna maken/makans dödsbo. 
 
Det ovan sagda innebär att om en efterlevande make/maka ärvt hela 
kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt så kan den efterlevande maken/makan 
enbart upprätta ett testamente för egen del och avseende vad som blir arv efter 
honom/henne. Den efterlevande maken/makan kan i ett sådant fall inte upprätta ett 
testamente som även omfattar efterarvet efter den först avlidne maken/makan. 
 
 
 
Broschyrer: 
Ställföreträdarens dödsboförvaltning 
Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 


