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Om huvudmannen avlider
Om din huvudman avlider, upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare
omedelbart. Huvudmannens dödsbo tar över allt ansvar från och med
dödsfallet.

MEDDELA ÖVERFÖRMYNDAREN
Så snart du får veta att din huvudman avlidit ska du meddela det till oss.
Det är inte din uppgift att meddela eventuella anhöriga. Om du har god
kontakt med anhöriga finns det dock inget som hindrar att du meddelar dem. I
annat fall meddelas anhöriga om dödsfallet av läkare, personal på eventuellt
boende, polis eller den myndighet som fastställt dödsfallet.

LÄMNA ALLA TILLGÅNGAR TILL DÖDSBOET
Du ska så snart som möjligt överlämna de förvaltade tillgångarna till någon av
dödsbodelägarna. Fram till att du kan överlämna tillgångarna ska du endast
vårda egendomen och se till att den inte skadas eller förstörs. Du bör till
exempel stoppa eventuella autogiron men du ska inte betala några räkningar.
Om du har post till huvudmannen ska du spara posten tills den kan överlämnas
till dödsboet. Finns det inga anhöriga ska du spara alla räkningar och all post
tills du får besked från dödsbohandläggare i Västerås stad om var posten ska
skickas, se mer under rubriken ”om dödsbodelägare saknas”.
Det är dödsbodelägarnas uppgift att sköta allt praktiskt runt dödsfallet. Det är
alltså inte ditt uppdrag att ordna med till exempel begravning eller
bouppteckning.
Om dödsbodelägare saknas
Ibland finns det inte några anhöriga som kan ansvara för det praktiska vid ett
dödsfall. Då är det Västerås stad som ansvarar för att beställa begravning,
besluta om dödsboanmälan, förvalta dödsboet och stå för
begravningskostnaden. Mer information om detta och kontaktuppgifter till
dödsbohandläggare finns på Västerås Stads hemsida; www.vasteras.se under
rubriken ”Omsorg, stöd och hjälp”.

REDOVISNING
Inom en månad från att huvudmannen avlider ska du lämna in en sluträkning
oss.
Sluträkningens period ska vara mellan den 1 januari samma år fram till dagen
då huvudmannen avled. Om huvudmannen avled den 30 juni ska du alltså
redovisa perioden 1 januari till den 30 juni. Om du blev god man eller
förvaltare senare än den 1 januari ska du redovisa från det datumet istället.
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Redovisningen sker på samma sätt som en årsräkning. För mer information
om hur du ska redovisa se vår broschyr ”anvisning för årsräkning”.

ARVODE
Efter att sluträkningen har granskats fattar överförmyndarförvaltningen beslut
om arvode. Om ditt arvode ska betalas med dödsboets medel är det dödsboet
som ska betala ut arvodet och se till att skatt och arbetsgivaravgifter betalas in
till Skatteverket. När du får arvodesbeslutet bör du därför skicka en kopia av
arvodesbeslutet till behörig företrädare för dödsboet.
HUR LÄNGE SKA DU BEHÅLLA ALLA VERIFIKAT
Efter att sluträkningen har granskats överlämnar vi samtliga års- och
sluträkningar till dödsboet. Dödsboet får då möjlighet att gå igenom all
redovisning. Det finns en regel om att en eventuell skadeståndstalan mot
tidigare god man eller förvaltare ska väckas inom tre år från att dödsboet tog
emot redovisningen.
Det kan alltså ligga i ditt intresse att spara alla verifikat i tre år efter
uppdragets slut. När dessa tre år har gått, ska de lämnas över till dödsboet.

Kontakt
Postadress
Västerås stad
Överförmyndarförvaltningen
721 87 Västerås
Besöksadress
Port-Anders gata 3, T3

Kontaktcenter
021-39 27 25
E-postadress
overformyndaren@vasteras.se
Webbplats
www.overformyndarnamnden.se
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