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Vem ärVer mig?
Som medlem i Officersförbundet kan du 
skriva testamente och andra avtal helt 
kostnadsfritt online alternativt till hälften av 
ordinarie pris med avtal24s jurister.

I samband med att man förlorar en närstående 
uppstår ofta frågor om arv. Familjer kan se olika 
ut och det är inte ovanligt att man under livet 
bildar nya familjeband vilket kan skapa ytterli-
gare osäkerhet om vad som egentligen gäller. 

Vad gäller om du inte skrivit testamente 
Är du ensamstående ärver i första hand dina 
barn. Om du saknar barn ärver eventuella 
barnbarn i annat fall får dina föräldrar arvet. 
Om föräldrar saknas går det till syskon och 
syskonbarn. Arv kan gå ut till dina föräldrars 
syskon men därefter tar det stopp. Dina kusiner 
har alltså ingen automatisk arvsrätt efter dig. 

Sambo 
Sambor ärver enligt lag inte varandra oavsett 
hur länge ni varit sambor, inte ens om ni har 
gemensamma barn. Det är med andra ord 
ingen skillnad på att vara singel eller sambo 
– arvsordningen är densamma. 

Gift
I de flesta fall som gift ärver man 
varandra, men inte alltid. Om du 
är gift och ni har gemensamma 
barn, ärver din partner före barnen. 

Om det däremot finns särkullbarn, det 
vill säga barn som du och din partner inte är 
gemensamma föräldrar till, är situationen en 
annan. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv 
direkt och om ni saknar gemensamma barn 
har särkullbarnen rätt att få ut hela arvet efter 
föräldern direkt. 

Om det finns både gemensamma barn och 
särkullbarn ärver partnern den del av arvet som 
är hänförlig till de gemensamma barnen och 
särkullbarnen ärver sina delar direkt. 

Nya arvsregler för bosatta utomlands 
Nu väntar nya regler inom EU.  Idag är arvsreg-
lerna klara; för en svensk medborgare gäller 
svensk lag. Från och med den 17 augusti kom-
mer istället den avlidnes hemvist avgöra vilket 
lands lag som ska tillämpas på arvsfrågan. Detta 
innebär att det finns en risk att arv efter den 
som har hemvist utomlands skiftas på ett nytt 
och oanat sätt. Läs mer om detta på hemsidan 
under medlemskap/medlemsförmåner/Avtal24

Styr själv vem som ska ärva dig
Frida Lindberg, jurist på avtal24, menar att 
även om bröstarvingars rätt till arv inte kan 
skrivas bort helt finns det mycket man själv får 
bestämma. 

– Om du till exempel är sambo och har två 
barn kan du testamentera 50 procent av allt du 
äger till din sambo och barnen har rätt att dela 
på resterande 50 procent. Vill du däremot att 
din sambo ska ärva dig istället för dina föräldrar 
saknas det begränsningar, likaså om du önskar 
premiera någon förening istället för syskon-
barn. Genom ett testamente kan man därför 
många gånger se till att den man önskar ska 
ärva - faktiskt ärver, säger Frida.  

Kontakta avtal24
Har du några frågor eller funderingar kring 
svenska arvsregler kontakta juristbyrån avtal24 
på telefon 0771 24 00 24 eller e-post  
officersforbundet@avtal24.se

För mer information, besök: 
 www.avtal24.se/officersforbundet.

ChefsnätVerk i malmö, stoCkholm oCh luleå
Nu startar vi upp chefsnätverk i Malmö, Stockholm och Luleå. Av-
sikten med nätverken är att ge dig som chef  ett forum för att bolla 
olika frågor som rör chefs- och ledarrollen oberoende av bransch 
och profession.

Chefsnätverken vänder sig till chefer med ett formellt personal- och 
arbetsgivaransvar och verksamhets- och ekonomiskt ansvar.

Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter, Fysioterapeuterna, 
Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer är arrangörer.

Uppstartsträffar
Nätverken startar med en uppstartsträff då ni diskuterar hur och när ni 
ska träffas, ämnet för första träffen, vem som ska vara samordnare för 

första träffen och hur nätverket ska fungera. Vi bjuder på kaffe och en 
matigare smörgås.

I Malmö äger uppstartsträffen rum den 20 april klockan 17.00 - 
19.00 på SAS Radisson Blue, Östergatan 10.

I Stockholm äger uppstartsträffen rum den 27 april klockan  
17.00 - 19.00 på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46. 

I Luleå äger uppstartsträffen rum den 28 april klockan 17.00 - 19.00 
på Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17. 

Anmälan
Anmäl dig senast den 10 april till nätverket i Malmö, 17 april till Stock-
holmsnätverket och den 18 april till Luleånätverket. Anmälan>>  
Du kan också anmäla dig via officersforbundet.se.

Välkommen till Ny som chef  – lägg grunden för ditt ledarskap, 
ett seminarium som hjälper dig att se på dig själv och vad du vill 
åstadkomma som ledare.  

Seminariet är öppet för dig som har en chefsbefattning eller snart ska 
tillträda.

Föreläsning kommer att varvas med kortare uppgifter individuellt och 
parvis, för att konkretisera och fördjupa innehållet kopplat till deltagarnas 
vardag.  

Tid och plats
Onsdag 6 maj, 11:30 - 14:30 Hotel Aveny, Rådhusesplanaden 14, Umeå. 
Anmäl dig  senast den 16 april. Seminariet är kostnadsfritt eventuella 
övriga kostnader i samband med seminariet står du själv eller din arbets-
givare för.

Mer info och anmälan
Du anmäler dig till seminariet på www.saco.se. Du hittar mer informa-
tion om seminariet och anmälningsformulär i kalendariet den 6 maj.

ny som Chef i umeå

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=41445F4A7547435C4B7940&EventId=464A5B467742415C4571

