
  Infoblad för ställföreträdare 
   

 

När ditt ställföreträdarskap upphört 

När ditt uppdrag upphört genom beslut av tingsrätt eller 
överförmyndaren ska du vidta följande åtgärder 

• Överlämna förvaltningen till huvudmannen eller ny ställföreträdare. 

• Upprätta en slutredovisning inom en (1) månad från upphörandedatum. 

o Blankett finner du på överförmyndarens hemsida. 

• Samtliga verifikationer och handlingar som härrör från ditt uppdrag ska sparas 
i tre år från det att huvudman eller ställföreträdare tagit emot 
redovisningshandlingarna från överförmyndarnämnden. Efter tre år har 
löpt ska dessa överlämnas till huvudmannen eller den som företräder honom 
eller henne. 

o Huvudmannen eller efterträdande ställföreträdare har möjlighet att väcka 
talan om skadestånd i tre år efter att behörig mottagare emottagit 
redovisningshandlingarna. 

När ditt uppdrag upphört pga. att huvudmannen avlidit ska du vidta 
följande åtgärder  

• Meddela överförmyndaren om detta och lämna uppgift om vem som 
företräder dödsboet, om du har kännedom om detta.  
 

• Betala inga räkningar efter att din huvudman avlidit. 

• Upprätta en slutredovisning inom en (1) månad från upphörandedatum. 

o Blankett finner du på överförmyndarens hemsida. 

• Kontakta skatteverket för att få ett dödsfallsintyg som du skickar in 
tillsammans med slutredovisningen. 

• Överlämna de tillgångar du har förvaltat till dödsboet. 

• Delas huvudmannens post ut till din adress ska du spara posten tills den kan 
överlämnas till företrädare för dödsboet.  

o Finns det inga anhöriga ska du spara alla räkningar och all post tills du får 
besked från dödsbohandläggare om var den ska skickas. 



• Finns det inte några kända anhöriga eller har huvudmannen inga medel 
ska du kontakta kommunens dödsbohandläggare och meddela att din 
huvudman har avlidit och att ditt uppdrag har upphört 

• Samtliga verifikationer och handlingar som härrör från ditt uppdrag ska sparas 
i tre år från det att dödsboet tagit emot redovisningshandlingarna från 
överförmyndarnämnden. Efter tre år har löpt ska dessa överlämnas till 
dödsboet. 

o Dödsboet har möjlighet att väcka talan om skadestånd i tre år efter att behörig 
mottagare emottagit redovisningshandlingarna. 
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