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Remiss om En arvsfond i takt med tiden - En översyn av
regelverket kring allmänna arvsfonden, SOU 2018:70
Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig positiv till utredningens förslag i all
väsentlighet. Länsstyrelsen skulle dock se ett visst förtydligande i den delen som
avser avstående av arv.

Vissa frågor om avstående av arv
Länsstyrelsen delar utredningens slutsats att gällande rätt är restriktiv när det
gäller att medge avstående av arv till närstående. I takt med att samhällets normer
och värderingar har ändrats har tillämpningen därtill kommit att leda till resultat
som ibland framstår som obilliga. Länsstyrelsen delar utredningens slutsats att
själva släktskapet mellan sökanden och arvlåtaren har kommit att spela en alltför
liten roll i bedömningen av avstående av arv. Länsstyrelsen stödjer därför
utredningens förslag att ett nära släktskap ska kunna kvalificera ett närstående
utan att ett närmare beroendeförhållande behöver utredas.
Länsstyrelsen delar vidare utredningen bedömning att närstående idag omfattar en
vidare grupp såsom framförallt sambos och styvbarn/styvföräldrar. När det gäller
sambos föreslår utredningen att denne är närstående utan att uppställa något
ytterligare kvalificerande krav på förhållandet dem emellan. När det gäller
styvbarn/styvföräldrar uppger utredningen att arv bör kunna avstås om relationen
varit nära och varat under en längre tid. Utredningen uppger att avsikten inte är att
utvidga arvsrätten. Länsstyrelsen anser dock att det finns en risk för att arvsrätten
utvidgas om samboskapet ställs som enda krav i närståendebedömningen.
Länsstyrelsen anser att det likt styvbarn/styvföräldrar bör ställas ett visst krav på
samboskapets närhet och framförallt hur länge samboskapet varat. Länsstyrelsen
har inget att erinra i sig mot att sambo skrivs ut i lagtext, men förespråkar
tydligare kriterier för bedömningen.
Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande länsöverdirektör Åsa
Ryding. Per Claesson har varit föredragande.
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