
 

 
 
 

Upphörande av intressebevakningsuppdraget och avslutande åtgärder då huvud-
mannen avlider -  ställningstagande av arbetsgruppen för utveckling av den all-
männa intressebevakningen av den 28 oktober 2009 
Efter att ha diskuterat frågan kom arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intres-
sebevakningen fram till följande enhälligt ställningstagande om förfaringssätt som re-
kommenderas vid upphörande av intressebevakningsuppdraget då huvudmannen avlider. 

Huvudregeln är att intressebevakaren inte alls deltar i skötseln av dödsboets angelägen-
heter. Intressebevakaren kan dock inte avsluta skötseln av den avlidna huvudmannens 
ärenden, om man inte vet vem som ska fortsätta skötseln av ärendena. Dessa uppgifter 
hör dock inte längre till intressebevakningen och det är inte heller möjligt att ta ut intres-
sebevakningsarvode för dem. I en riksomfattande skala är den ekonomiska betydelsen av 
arvodet för avslutande åtgärder liten och trots att intressebevakningsarvode eller annat 
arvode inte kan tas ut för åtgärder som vidtas efter huvudmannens död, kan ersättning 
för de kostnader som föranleds av åtgärderna dock tas ut av dödsboet. 

Arbetsgruppen rekommenderar att uppgifterna om huvudmannens anhöriga utreds i så 
hög grad som möjligt redan då intressebevakningen fortgår, eftersom detta underlättar 
och snabbar upp överlåtelsen av den avlidna huvudmannens egendom till delägare i 
dödsboet och till dödsboets samförvaltning. 

Avslutande åtgärder då intressebevakningen upphör har indelats i tre olika grupper: 

1) Delägarna i dödsboet är kända och de omhändertar dödsboet 
Egendomen ska omedelbart överlåtas till samförvaltningen av bodelägarna. Intressebe-
vakningen upphör när huvudmannen dör. Dödsboet och bodelägarna är ansvariga för alla 
åtgärder efter döden. Under övergångsperioden kan löpande ärenden skötas smidigt en-
ligt vad som överenskommits med bodelägarna. Till arvingarna kan i enlighet med god 
förvaltningssed ges rådgivning i frågor som gäller skötseln av dödsboets angelägenheter. 
Om alla de åtgärder som ska vidtas efter huvudmannens död och som inte hör till de 
uppgifter som enligt lagen om förmyndarverksamhet anknyter sig till upphörandet av in-
tressebevakningsuppdraget ska överenskommas med bodelägarna och dessa åtgärder ska 
ha deras entydiga bemyndigande. Utan bodelägarnas bemyndigande har intressebevaka-
ren har ingen beslutanderätt i ovan nämnda åtgärder. Den konkreta överlåtelsen av egen-
dom förutsätter att det fall för fall enligt prövning avgörs huruvida egendomen kan över-
låtas till en delägare eller huruvida det är nödvändigt att kräva samtliga delägarnas be-
myndigande till överlåtelsen. Det rekommenderas att delägarna på förhand informeras 
om när och till vem egendomen ska överlåtas. 

I dessa fall är intressebevakarens åtgärder efter huvudmannens död så ringa som möjligt 
och orsakar vanligen inga problem. Överlåtelsen kan oftast genomföras omedelbart efter 
döden. 

2) Huvudmannen har avlidit utan att efterlämna arvingar 
Om huvudmannen har avlidit utan att det veterligen finns arvingar, ska intressebevaka-
ren skaffa en fullständig släktutredning om den avlidna personen och underrätta Stats-
kontoret om detta. Egendomen och dödsboförvaltningen överlämnas till en av Statskon-
toret förordnad dödsboförvaltare. 

Också i dessa fall är intressebevakarens åtgärder efter huvudmannens död så ringa som 
möjligt, men antalet åtgärder är dock ofta lite större än i punkt 1), eftersom skaffandet av 
släktutredningen och utredandet av ärendet vid Statskontoret kan ta tid, och egendomen 
kan därför inte överlåtas så snabbt som till aktiva anhöriga. 



 

 
3) I huvudmannens dödsbo finns passiva delägare som inte har hand om dödsboets 
egendom 
Intressebevakaren är enligt aktsamhetsplikten skyldig att sköta dödsboets angelägenheter 
minst så att ingen skada orsakas. Det är inte möjligt att ge detaljerade anvisningar om 
detta, eftersom dessa situationer varierar betydligt från fall till fall. Valet av åtgärder be-
ror på om det finns medel i dödsboet eller om dödsboet är medellöst. Rättsnormerna i 
ärvdabalken ska tillämpas på dessa fall. Alla åtgärder bör grunda sig på och berättigas av 
delägarnas bemyndigande eller bestämmelserna i ärvdabalken. Att man har fungerat som 
den avlidnas intressebevakare bemyndigar inte i sig att fatta beslut i dödsboets ärenden. 
Också i dessa fall strävas det främst efter att delägarna i dödsboet omhändertar dödsboet, 
och de kan också erbjudas handledning och rådgivning i fråga om detta. 
Allmänt 
Ämbetsverken bör med beaktande av sin egen arbetspraxis utarbeta anvisningar för bl.a. 
användning av den avlidnas bankkonton, direktdebiteringar, betalning av fakturor, lös 
egendom, huvudmannens disponibla medel och varor som han eller hon hade med i an-
stalten samt begravningsarrangemang osv. Detta syftar till att säkerställa att de som har 
tagit hand om de olika delområdena i huvudmannens ekonomi vet hur det ska förfaras 
om huvudmannen avlider, och på detta sätt skulle man inte heller t.ex. av misstag betala 
fakturor efter dödsdagen eller företa rättshandlingar utan vederbörligt bemyndigande. 
Riksdagens biträdande justitieombudsman har i nedan nämnda avgöranden tagit ställning 
till intressebevakarens rättigheter och skyldigheter efter huvudmannens död. I avgöran-
dena konstateras det följande: När huvudmannen dör uppstår det ett dödsbo. Som ut-
gångspunkt förlorar intressebevakaren då sin behörighet att företräda den avlidna hu-
vudmannen i dennes ekonomiska angelägenheter. Intressebevakaren är således inte be-
hörig att företa rättshandlingar för huvudmannens eller dödsboets räkning. Intressebeva-
karen kan dock anses förpliktas av den allmänna aktsamhetsplikten tills överlåtelsen som 
avses i 59 § i lagen om förmyndarverksamhet har ägt rum.  
I fråga om detta måste intressebevakaren i varje enskilt fall avgöra om åtgärden omfattas 
av aktsamhetsplikten eller om den kräver särskild behörighet. 
Rättsnormer: 

17 och 59 § i lagen om förmyndarverksamhet 
18 kap. 2, 3, och 4 § i ärvdabalken - förvaltning av dödsbo 

20 kap. 1 och 2 § i ärvdabalken - bouppteckning 
21 kap. 1 och 9 § i ärvdabalken - död persons och dödsbos gäld 

6 och 7 i lagen om införande av ärvdabalken 
2 och 23 § i begravningslagen 

Riksdagens biträdande justitieombudsmans beslut: 
13.6.2008 dnr 3557/4/06 (Intressebevakarens uppgifter efter huvudmannens död) 

13.6.2009 dnr 4380/4/06 (Intressebevakarens uppgifter efter huvudmannens död) 
19.9.2007 dnr 1408/4/06 (Bortgivning av huvudmannens lös egendom efter döden) 

30.1.2007 dnr 2215/4/05 (Avlämning av huvudmannens egendom och förmyndarräk-
ningar) 

Statskontorets anvisningar: 
Meddelandet av 17.3.2009: Förvaltning av dödsbon av personer som avlidit utan att 
efterlämna arvingar 



 

 
Anvisningen av 7.5.2009, Dnr. 1948/40/2009: Anvisningar för den som bemyndigats 
av statskontoret att förvalta ett dödsbo 


