SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2019-03-28
Besvaras senast
2019-04-10 kl. 12.00
Till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2018/19:463 Utvidgad arvsrätt för kusiner
När en person som inte upprättat testamente och som saknar bröstarvingar
avlider tillfaller arvet i första hand den avlidnes föräldrar eller, om de inte är i
livet, personens syskon eller deras avkomlingar i nedstigande led. Även faroch morföräldrar kan ärva om andra arvsberättigade saknas. Deras barn, det vill
säga arvlåtarens fastrar, mostrar, farbröder och morbröder, äger i sin tur också
arvsrätt. I stort sett kan man säga att de flesta nära släktingar har rätt att ärva,
vilket är bra. Dock saknas i dagsläget arvsrätt för kusiner liksom för mer
avlägsna släktingar.
Om arvsberättigade saknas beslagtas i stället en avliden persons tillgångar av
staten för att gå till Allmänna arvsfondens verksamhet. Arvsfonden har fått
kritik för bristande kontroll från bland annat Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Riksrevisionen och Statskontoret. Den förra har pekat på
indikationer att medel från Arvsfonden har betalats ut till islamistiska och
antidemokratiska organisationer. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att
vårdslöshet med avlidna personers tillgångar inte bara är allvarligt ur ett
samhällsperspektiv, utan också respektlöst gentemot de avlidna.
Det saknas skäl att anta att den som saknar närmare släktingar än kusiner i regel
hellre skulle se sitt livsverk, stort eller litet, tillfalla staten än de släktingar som
faktiskt finns i livet. Det finns därför anledning att utöka arvsrätten till att
inbegripa kusiner. En sådan ordning anser vi bättre skulle svara mot vad som
kan presumeras vara en arvlåtares vilja och även förhindra ovärdiga arvstvister
mellan staten och den avlidnes anhöriga.
Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson:

Delar ministern uppfattningen att arvsrätten bör utvidgas till att även omfatta
kusiner?
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………………………………………
Angelica Lundberg (SD)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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