Överförmyndarkontoret

Råd till god man/förvaltare om huvudmannen avlider
I samma stund som din huvudman avlider upphör ditt
uppdrag som god man eller förvaltare.
Meddela överförmyndarkontoret snarast möjligt att din
huvudman har avlidit. Brev tillsammans med anmodan
att inkomma med sluträkning kommer då att skickas till
dig. Sluträkningen ska vara överförmyndarkontoret
tillhanda inom en månad efter dödsdagen. Kontakta
skatteverket för att få ett dödsfallsintyg, som du skickar
in tillsammans med din sluträkning.

Har du fullmakt och beställer en begravning agerar
du som ombud för dödsboet, som är en egen
juridisk person. Betalningsansvaret ligger därmed
på dödsboet. Var därför observant på vad du
skriver under när du gör din beställning.
Om det inte finns några kända anhöriga ska du
kontakta kommunens dödsbohandläggare och
meddela att din huvudman har avlidit och att ditt
uppdrag har upphört.

Avvakta med att meddela huvudmannens anhöriga om
att ditt uppdrag har upphört tills dess att de har
underrättats om dödsfallet av sjukhus/polis.

För Eskilstuna kommun och Torshälla
stadsförvaltning, ring växel: 016 -710 10 00
För Strängnäs kommun, ring växel: 0152 -291 00

Du ska absolut inte röra din huvudmans konton. Inga
räkningar får betalas och inga uttag från bankkonton
tillhörande din huvudman får göras efter dödsdagen.
Stoppa alla eventuella autogiron och bankgiro/plusgiro
försändelser. Tillgångar ska i första hand täcka
kostnader för begravning. Tänk på att meddela banken
snarast att ditt uppdrag har upphört.

Detta ska du göra

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

Om huvudmannens räkningar eller annan post delas ut
till din adress ska du spara posten tills den kan
överlämnas till den anhörig (dödsbodelägare) som är
företrädare för dödsboet. Finns det inga anhöriga ska du
spara alla räkningar och all post tills du får besked från
dödsbohandläggare om var den ska skickas.
OBSERVERA
 Betala inga räkningar och gör inga uttag från
Det är de anhörigas ansvar att beställa begravning,
huvudmannens konton
tömma/städa ur boende, hämta eventuell handkassa
 Gå inte in i huvudmannens lägenhet/boende
mm. Om anhöriga (dödsbodelägare) önskar hjälp av dig
 Ta inte hand om eventuella handkassor
för att ordna med begravning, och du är villig att hjälpa
 Beställ inte begravning
till, är det absolut nödvändigt att du har en fullmakt
undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Det kan inte
nog poängteras att det gäller samtliga dödsbodelägare.
Detta uppdrag görs som privatperson då ditt uppdrag
har upphört och du inte längre är god man/förvaltare.
Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5

Telefon

overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Fax

Webbplats
eskilstuna.se
strangnas.se

016-710 50
016-710 17

